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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 84/12 

Arkivkode: 033 

Arkivsaksnr:  12/2172 

Saksbehandler: Ann Karin Viggen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

84/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

MELDINGER - KOMMUNESTYRET 13.12.2012 

 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Rapport – refererte dokumenter. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 85/12 

Arkivkode: U63 

Arkivsaksnr:  12/2095 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

85/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER - 

PUB MARINO 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Pub Marino, ved daglig leder Mustafa K. Celik, innvilges skjenkebevilling for restauranten 

Pub Marino fram til 30. juni 2016 (jf alkohollovens § 1-6).  

 

Styrer for skjenkebevillingen er Mustafa K. Celik. 

 

Bevillingen gjelder innendørs og utendørs servering av øl og vin i lokalene på Rossvolltoppen, 

Børsa.  

 

Åpningstider og skjenketider reguleres av Forskrift for salgs- og skjenketider i Skaun 

kommune, vedtatt 10. mai 2012. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Pub Marino, ved daglig leder Mustafa K. Celik, har søkt om skjenkebevilling for øl og vin. 

Pub Marino har tidligere fått innvilget serveringsbevilling (sak 45/12 Kommunestyret).  

 

Skaun kommune har mottatt all nødvendig dokumentasjon, inkl. bestått kunnskapsprøve i 

alkoholloven.  

 

Rådmannen innstiller på at restauranten Pub Marino nå innvilges skjenkebevilling fram til 30. 

juni 2016 (jf alkohollovens § 1-6). 

 

Åpnings- og skjenketider reguleres av Forskrift om salgs- og skjenketider i Skaun kommune, 

vedtatt i Skaun kommunestyre 10. mai 2012. 

 

Forespørsel om uttalelse er sendt lensmannen i Skaun, og NAV sosial Skaun, i tråd med 

alkohollovens § 1-7. Innvilgelse av bevilling gis under forutsetning av at det ikke gis 

innvendinger fra de to instansene. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 86/12 

Arkivkode: 033 

Arkivsaksnr:  12/1775 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

86/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

MØTEPLAN 2013 

 

 

 

 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:  

Møteplanen for 2013 vedtas. 

 

 

 SAKSDOKUMENTER:  

1. Forslag til møteplan for 2013  

 

 

SAKSFRAMLEGG:  

Forslaget til møteplan er utarbeidet ut fra kommunens årshjul.  

Rådmannens innstilling er at møteplanen vedtas slik den foreligger i saksdokument 1.  

 

Det gjøres oppmerksom på at Formannskapsmøtet i januar 2013 er lagt til onsdag 30. Dette på 

grunn av at KS avholder sin Strategikonferanse 31.01 - 01.02.2013
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 87/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1974 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

87/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

VERTSKOMMUNEAVTALER OM HELSEARBEID I ORKDALSREGIONEN 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Skaun kommune slutter seg til vedlagte vertskommuneavtale om drift av SiO 

Samhandlingsenhet. 

 

2. Skaun kommune slutter seg til vedlagte vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid i 

Orkdalsregionen (LiO). 

 

3. Skaun kommune oppnevner følgende 3 medlemmer, med personlige varamedlemmer, til 

den felles kommunale nemnda:  

Medlemmer Varamedlemmer 

1.  

2. 

3.  

1. 

2. 

3. 

 

4. Skaun kommune gir fullmakt til nemnda i samsvar med vedlagte avtaler. 

 

5. Skaun kommune oppnevner følgende medlem, med personlig varamedlem, i 

klagenemnda: 

Medlem Varamedlem 

  

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Vertskommuneavtale om SiO Samhandlingsenhet 

2. Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid i Orkdalsregionen (LiO) 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn for saken 

Styringsgruppen for SiO fattet 29. juni 2011 vedtak om å fremme politisk sak i 

eierkommunene om å videreføre SiO i et forpliktende interkommunalt samarbeid, herunder 

etablering av en samhandlingsenhet og opprette interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig 

hjelp i tilknytning til LiO (legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen).   
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Kommunestyrene fattet i løpet av august/september 2011 positivt vedtak om et forpliktende 

interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Èn av kommunene valgte å trekke 

seg i fra samarbeidet. 

 

I møtet 29. september 2011 valgte styringsgruppen Orkdal kommune som vertskommune for 

det interkommunale samarbeidet, og valgte samtidig å legge LiO inn i SiO 

Samhandlingsenhet.  

 

Vurdering 

Etter at styringsgruppen valgte Orkdal kommune som vertskommune i fjor høst, har det vært 

jobbet med innholdet i en vertskommuneavtale. I arbeidet er det lagt vekt på å følge 

intensjonene og innholdet i veilederen «Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a 

flg.».  Det har vært gjennomført flere forhandlingsmøter, og leder for samarbeidskomiteen og 

leder for rådmannsutvalget har fremforhandlet avtaleutkastet med Orkdal kommune. 

 

SiO Samhandlingsenhet skal være kommunenes utviklingsaktør på aktuelle helseområder og 

koordinere oppgaver som kommunene har valgt å etablere i et regionalt fellesskap.  Enheten 

skal også støtte gjennomføringen av samhandlingsreformen i den enkelte deltakerkommune.  

Dette skal skje i samarbeid med kommunekoordinatorene. 

 

Driften av enheten med tilhørende virksomhet skjer i et samarbeid med St. Olavs Hospital 

HF, jfr. samarbeidsavtalen som var grunnlag for søknad om statlig tilskudd til drift av 

sengepost med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. 

 

Daglig leder og en faglig ansvarlig lege for enheten ansettes i vertskommunen i løpet av 2012.  

Daglig leder tildeles oppgaver i samsvar med deltakerkommunenes ambisjoner, med formell 

myndighet delegert fra rådmannen i vertskommunen.  

 

I samsvar med samarbeidsavtalen med St. Olavs Hospital HF (som godkjenner søknaden om 

statlig tilskudd) benytter enheten lokaler ved St. Olavs Hospital, Orkdal Sykehus, og 

vertskommunen inngår husleieavtale med helseforetaket.  De administrative 

støttefunksjonene utføres av vertskommunen i samsvar med avtaleutkastet. 

 

Det første steget kommunene går sammen om er å etablere felles sengepost for øyeblikkelig 

hjelp med oppstart i andre halvår 2012.  I SiO-prosjektet ble det foreslått flere mulige 

samarbeidsprosjekter, som f.eks. utredning av mulig etablering av sengeplasser for 

etterbehandling, utredning av felles helseplan og utredning av behov for felles 

kommuneoverlege; fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin.  Disse forslagene må avklares 

gjennom den årlige utviklingsplanen i samsvar med vertskommuneavtalen. 

 

SiO Samhandlingsenhet gis via den folkevalgte nemnda og rådmannen i vertskommunen 

fullmakter til å gjennomføre tidsavgrensa prosjekter med ekstern finansiering, uten 

godkjenning i hver enkelt deltakerkommune i hvert enkelt tilfelle. 

 

Kommunene etablerer i fellesskap en sengepost med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig 

hjelp ved St Olavs Hospital HF, Orkdal Sykehus i løpet av andre halvår 2012.  Sengeposten 

skal bidra til å redusere behovet for sykehusinnleggelser og kommunenes kostnader knyttet til 

dette.  Omfanget tilpasses løpende til statens finansieringsordninger.   
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I oppfølging av prosjektet Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen, ønsker kommunene nå å 

bygge videre på plattformen som er etablert med å legge legevakta inn som en del av 

tjenestesamarbeidet i SiO Samhandlingsenhet.  Legevakta er også lokalisert ved St. Olavs 

Hospital, Orkdal Sykehus.  Dette innebærer at legevakta omfattes av det 

vertskommunesamarbeidet som nå vedtas, jfr. sak om etablering av SiO Samhandlingsenhet. 

 

Halsa kommune deltar per i dag ikke i legevaktsamarbeidet.  Kompensasjon for bruk av 

legevakta sine leger til Halsas pasienter ved sengeposten må avtales senere. 

 

Det statlige tilskuddet til drift av sengeposten med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig 

hjelp forutsetter at den er i gang i løpet av 2012.  Det er viktig at de vedtak som skal treffes er 

likelydende, og at alle samarbeidskommuner gir samme fullmakter, jfr. innstillingens pkt. 3, 4 

og 5.  Dette er en forutsetning for at samarbeidet kan videreføres i samsvar med kommunenes 

intensjoner og vedlagte avtaler. 

 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser 

Godkjenning av avtalene innebærer at kommunens tilskudd til drift av døgnplasser for 

øyeblikkelig hjelp overføres SiO Samhandlingsenhet for etablering av sengepost med 

kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp.  Andre fellesprosjekter og fellestjenester vil 

kreve ytterligere kommunal finansiering i tillegg til eventuell annen ekstern finansiering. 

 

Konsekvenser for vedtatte målsettinger 

Avtalene følger opp intensjonene i samhandlingsreformen, og kvalitetssikrer tjenestetilbudet 

til kommunens innbyggere.  Avtalene ivaretar derfor vedtatte målsettinger på en god måte. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 88/12 

Arkivkode: 062 

Arkivsaksnr:  12/1609 

Saksbehandler: Knut Nygård 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

88/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

EVALUERING STREAMING AV KOMMUNESTYREMØTET 27.09.12 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Evalueringen fra Nabonytt på streaming av kommunestyremøte 27.09.12 tas til orientering. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Evaluering fra Nabonytt av streaming på kommunestyremøte 04.10.12. 

2. Tilbud fra Nabonytt på streaming på nett-tv, dat. 07.09.12. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Kommunestyret vedtok under sak 58/12 – Meldinger, møte 30.08.12, følgende: 

 

”Søknaden fra Nabonytt imøtekommes, som gis anledning til å sende fra kommunestyremøtet 

27.09.12. Kommunestyret gjør oppmerksom på at sendingen kun er en prøvesending for dette 

møtet, og skjer uten kostnad for kommunen.” 

 

Nabonytt foretok streaming av kommunestyremøtet 27.09.12. Nabonytt har utarbeid en 

evaluering av sendingen, og den er framlagt som saksdok 1. 

 

I evalueringen er krav til internettlinje tatt opp. Det er teknisk mulig å åpne for streaming på 

gjestenettet. Før ytterligere sendinger på nett-tv skjer, må de sikkerhetsmessige utfordringene 

med å ha streaming åpent hele tida vurderes. Alternativt kan en åpne nettet foran hvert møte 

der det skal streames. Kommunen har per i dag 10 Mbit internettaksess inn til kommunen – 

som fordeles til alle lokasjoner. Hvis det er nødvendig å øke båndbredden, vil det innebære 

økte kostnader. 

 

Til punktet om lyd i evalueringen, så er det riktig at lydanlegget på kommunestyresalen ikke 

støtter uttak av lyd fra forsterkeren. Kostnadene med skifte av forsterker er ikke vurdert i 

denne omgang, men vil tas med i vurderingen hvis/når sendinger kommer i stand på 

permanenst basis. 

 

Nabonytt har også fremmet tilbud på streaming av kommunestyremøter, kfr. saksdok. 2, til en 

pris av kr. 6.000,- pr. møte. 
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Truls Lereggen i Nabonytt er bror til rådmannen, og saken legges fram uten forslag. Tilbudet 

er lagt fram for å gi en pekepinn på kostnadsomfanget ved sendinger på nett-tv. Ekstern 

leverandør av slike tjenester må uansett velges etter en konkurranse. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Saken om evaluering har ingen økonomiske konsekvenser 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 89/12 

Arkivkode: 026 L82 

Arkivsaksnr:  12/1968 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

37/12 Formannskapet 15.11.2012 

89/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

INTENSJONSAVTALE OM UTVIKLINGSSELSKAP FOR NYE SVEBERG I 

MALVIK KOMMUNE 

 

 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Skaun kommune takker nei til invitasjonen om å delta i framtidig utviklingsselskap for realisering av 

regionalt næringsareal på Nye Sveberg. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 Brev fra Trondheimsregionen datert 12.10.2012  

 Skisse til intensjonsavtale  

 

 

SAKSFRAMLEGG: 
Trondheimsregionen legger i brev datert 12.10.2012 (Vedlegg 1) fram en invitasjon til deltakelse i å 

utarbeide intensjonsavtale for etablering av et utviklingsselskap for det regionale næringsarealet på 

Nye Sveberg i Malvik kommune.  

 

Hva denne invitasjonen omfatter: 

Å følge opp Trondheimsregionens og alle kommunestyrers/bystyrets vedtak til IKAP om å etablere 

utviklingsselskap for enkelte konkrete regionale næringsareal.  

Bakgrunnen for invitasjonen er at Nye Sveberg i Malvik kommune er prioritert som aktuelt regionalt 

næringsareal i 1.utkast IKAP, vedtatt av Trondheimsregionen og alle kommunestyrer/bystyret i 2010. 

Trondheimsregionen følger her opp retningslinje 1.6 i dette vedtaket:  

 

De største næringsområdene må utvikles med sikte på nødvendig offentlig styring for å sikre det 

regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring der dette 

er nødvendig.  

 

Det skal i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap med offentlig 

eiermajoritet for hvert av områdene, for planlegging og eventuelt også utbygging. Der hvor det vil 

ha betydning for å oppnå gjennomføringskraft, skal alle kommuner i regionen inviteres til å delta 

i slike selskap.  

 

Malvik kommune har signalisert at de ønsker at flere kommuner skal delta for å etablere nødvendig 

ressursgrunnlag for realisering av Nye Sveberg.  
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Invitasjonen omfatter å delta i arbeidet med å utarbeide en intensjonsavtale for selskapsetableringen, 

og forplikter følgelig ikke de deltakende kommunene til å gå inn i et framtidig utviklingsselskap, men 

deltakelse bør innebære at kommunen vurderer å gå inn i et slikt selskap som aktuell løsning. 

Intensjonsavtalen skal ha som mål å få avklart selskapsform, ansvars/eierforhold, drift og økonomi, 

opplegg for klargjøring og videresalg av tomter mm. Det vedlegges en skisse til slik intensjonsavtale. 

(Vedlegg 2). Det legges opp til en skrittvis prosess. Kommunene som ønsker å delta i utarbeidingen 

av intensjonsavtalen klargjør denne i fellesskap, og vedtar først når den foreligger om de slutter seg 

til. Så utarbeides endelig selskapsavtale som legges fram for vedtak i de aktuelle kommunene.  

Invitasjonen innbefatter i utgangspunktet å samarbeide om å avklare et utviklingsselskap for det ene 

området Nye Sveberg, i motsetning til tidligere utredning i 2005-2008 om et felles interkommunalt 

selskap for alle store næringsareal i regionen. Under gis en kort redegjørelse for prosessen i 2005-

2008:  

 

Et tidligere vurdert alternativ:  

Utredningen av felles næringsselskap i 2005-2008.  

Utgangspunktet i 2005 var at Stavangerregionen hadde utviklet Forus-området, et stort område på 

over 5.000 dekar i grenseområdet mellom Stavanger, Sola og Sandnes kommuner. Et tilsvarende 

geografisk areal som regionalt midtpunkt eksisterer ikke i Trondheimsregionen. Det ble derfor tatt 

utgangspunkt i å etablere et selskap for flere større næringsareal. I felles saksfremlegg til kommunene 

ble det foreslått et interkommunalt selskap (IKS) med administrativ myndighet for alle næringsarealer 

over 100 dekar. Selskapet skulle ha ansvar for planlegging, kjøp, opparbeiding, markedsføring og 

salg. Det skulle finansiere 100 % av kjøp og opparbeiding, basert kommunale lånegarantier etter 

fordelingsnøkkel og årlige driftstilskudd fra kommunene inntil selskapet ble selvfinansiert.  

 

Alle kommunene unntatt Trondheim og Orkdal (som tidligere hadde reservert seg) vedtok forslaget i 

kommunestyrene i løpet av 1. halvår 2006. I den foreslåtte modellen var Trondheim kommune en 

avgjørende aktør ut fra folketall og ansvar/risiko. Kommunen bestilte en ekstern utredning som ble 

drøftet i rådmannsgruppen vinteren 2006/07. I Trondheimsregionens møte 11.05.2007 ble det 

redegjort for at det var betenkeligheter til det foreslåtte opplegget for selskapet, spesielt angående 

kapitalbehov og hvilke areal som skulle inngå. Det ble gjennomført ekskursjon til Stavanger, etter 

dette ble det gitt ny orientering i Trondheimsregionens møte 21.07.2007. Konklusjonen ble at 

Trondheimsregionen prioriterte å avklare arealressursene først, gjennom å utarbeide regional 

arealplan. IKAP ble vedtatt igangsatt.  

 

I sluttbehandlingen av IKAP ble dette tidligere forslaget om felles selskap for alle store næringsareal 

ikke gjenopptatt. Retningslinje 1.6, som beskriver mulige selskap for hvert enkelt område ble vedtatt.  

 

Ulike videreføringsalternativ ved etablering av et utviklingsselskap for Nye Sveberg:  

I vedlagte invitasjon er det uttrykt at denne etableringen vil kunne danne mønster for å realisere flere 

tilsvarende selskap for andre større næringsareal i regionen. Modellen i henhold til IKAPs 

retningslinjer er at det etter behov dannes flere selvstendige selskap med om nødvendig ulik 

eierfordeling. Dette er det primære utgangspunktet.  

 

I tilknytning til denne saken kan det komme opp at andre kommuner med definerte store næringsareal 

i IKAP også vil ønske regionalt samarbeid om sitt areal, enten ved å legge arealet inn i et eget 

utviklingsselskap eller at en ønsker at det allerede nå skal inngå i et felles selskap med Nye Sveberg.  

 

Dersom kommuner signaliserer ønske om å få vurdert muligheten for å legge sitt areal inn i et felles 

selskap med Nye Sveberg, kan dette innebære et eget alternativ. Ønsker en eller flere kommuner slike 

løsninger vurdert, kan dette tas opp i videreføringen av saken, eventuelt ved å utvikle alternative 

intensjonsavtaler.  

 

Nærmere om Nye Sveberg:  
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Nye Sveberg ble prioritert i IKAP ut fra god beliggenhet, gode utvidelsesmuligheter og lavt 

konfliktnivå. Området ligger i sammenheng med etablert næringsvirksomhet i Svebergområdet. E6 

Trondheim-Stjørdal er den tyngste kommunikasjonsaksen i regionen og Svebergområdet er ikke i 

konflikt med jordbruk.  

 

I IKAP-retningslinjene beskrives videreføring gjennom å utarbeide en mulighetsstudie av Nye 

Sveberg, med primært siktemål:  

 Å avklare nærmere terrengmessig tilpassing samt hensynet til biologisk mangfold og 

friluftsliv.  

 Å klargjøre for en førsteetappe på ca 1.000 daa gjennom kommuneplanavklaring som 

tilrettelegger videreføring i reguleringsplan.  

Slik mulighetsstudie er gjennomført dels gjennom Malvik kommunes arealdel og dels gjennom 

bistand til KU-rapport fra privat interessent (Nidaros Næringseiendom). I høringsutkast for arealdelen 

lå det inne et forslag med 1000 dekar. Dette fikk ikke innsigelser fra regionale sektormyndigheter. På 

bakgrunn av lokale protester, primært ut fra friluftslivshensyn, reduserte kommunen i sitt sluttvedtak 

til arealdelen arealet til 390 dekar. Arealdelen stiller krav til områdeplan og at aktuelle hensyn 

ivaretas.  

 

Den private interessenten har inngått kjøpsrettsavtaler med grunneiere i området og fremlegger 

positive kalkyler for gjennomføring. Interessenten signaliserer at han ønsker samarbeid med 

kommunene om realisering av området, og at han også har avtale med andre private medaktører som 

ønsker det samme.  

 

Trondheimsregionens administrative vurdering:  
Hensikt med samarbeid om regionale næringsareal:  

Utgangspunktet for å igangsette etablering av regionale utviklingsselskap er at det samlede behovet 

for store næringsareal i regionen krever at flere kommuner samarbeider om arealtilrettelegging og 

ressursgrunnlag for realisering. En god regional utvikling er avhengig av et allsidig tilbud av 

næringsareal, og regionen har et felles ansvar i forhold til at dette klargjøres og at areal lokaliseres 

optimalt i forhold til attraktivitet for næringslivet og miljø- og klimautfordringer, slik IKAP har 

analysert. Klargjøring av slike areal vil styrke vår mulighet til å videreutvikle eller innflagge tunge 

bedrifter som vil tilføre regionen vesentlig utviklingskraft, med positive direkte og indirekte effekter 

for både vertskommunene og regionen for øvrig.  

 

Kommunene vil i denne saken også vurdere risiko og avkastning. Det er per i dag ikke tilstrekkelig 

grunnlag for å anslå behov for investeringskapital og mulig avkastning av denne. Det forutsettes at 

arbeidet med intensjonsavtalen skal avklare dette nærmere, og at endelig selskapsavtale vil gi 

grunnlag for kommunene til å fastsette sitt engasjement.  

 

En enkel løsning med skrittvis prosess foretrekkes:  

Daglig leder i Trondheimsregionen vektlegger at det foreslåtte selskapet for Nye Sveberg er en helt 

annen og enklere løsning enn det som ble utredet i 2005-2008. I sluttbehandlingen av IKAP i 2010 

ble det vurdert som svært krevende å gjenoppta forslaget om et felles selskap for alle næringsareal, 

både på grunn av at flere av de utpekte store næringsarealene allerede hadde en selvstendig framdrift, 

men også på grunn av at flere areal måtte avventes i forhold til lokalisering av logistikknutepunkt. En 

skrittvis utvikling hvor behovet for samarbeid ble vurdert for hvert enkelt areal ble foretrukket, og 

som det framgår, er det også politisk tilslutning til dette i alle kommunestyrer/bystyret i vedtakene i 

2010.  

 

Dermed elimineres mange av utfordringene som førte til at en ikke nådde fram med samlet selskap. 

Vedtatt løsning har et vesentlig mer oversiktlig investeringsbehov. En unngår uklarhet om hvilke 

areal som skal inn og unngår at selskapet må bygges opp med omfattende selvstendig kompetanse for 
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planlegging, markedsføring etc., noe som også førte til betydelig myndighetsproblematikk mot 

kommunene.  

 

Det vektlegges at det framlagte forslaget legger opp til en skrittvis prosess. Først ved at de aktuelle 

kommunene som ønsker å delta selv kan være med i arbeidet med å klargjøre intensjonsavtalen, 

dernest at endelig selskapsavtale utarbeides. Det foreslås å bruke egen kompetanse (eierskapsenheten 

i Trondheim kommune) til arbeidet med intensjonsavtalen. Endelig selskapsavtale utarbeides av 

ekstern konsulent for å unngå habilitetsspørsmål. Først når selskapsavtalen foreligger vedtar de 

aktuelle kommunene endelig deltakelse.  

 

Mulig utvikling av andre næringsareal enn Nye Sveberg:  

Det er foran tatt opp som mulighet å kjøre parallelle løp med flere næringsareal, ved at de aktuelle 

kommunene gir innspill om dette. Daglig leder mener at det er viktig å få opp mulighetsrommet på et 

tidligst mulig stadium. Gjeldende vedtak til IKAP i 2010 tilsier at slike selskap kan etableres 

uavhengig av hverandre. Dersom man i stedet vurderer flere næringsareal i samme selskap, vil det 

sannsynligvis være både fordeler og ulemper. Det blir utvilsomt en mer omfattende prosess å avklare 

eierandeler, på den andre siden bør dette kunne gi effektiviseringsgevinster og større oversiktlighet. 

For kommuner som vil vurdere deltakelse inn mot flere næringsareal, kan en mer samlet kunnskap om 

andre aktuelle samarbeidsareal ha betydning.  

 

Daglig leder mener at den beste modellen er å starte med Nye Sveberg, for deretter å vurdere å 

etablere flere selskap i neste fase. Herunder om selskapene skal knyttes tettere sammen, enten 

gjennom samarbeidsavtaler eller sammenslåing. Slike spørsmål forutsettes i utgangspunktet ikke 

avklart nå, men dersom slike innspill foreligger, bør det være en del av mandatet i arbeidet med 

intensjonsavtaleutformingen å ha dette med som perspektiv for aktuell videreutvikling.  

 

Forholdet til private aktører:  

At det allerede er private interessenter inne i Nye Sveberg med grunneieravtaler er en 

”normalsituasjon” som kommunene må forholde seg til for det aller meste av aktuelt utbyggingsareal 

i regionen. Det er indirekte et signal om at området er attraktivt. Det tas ikke i denne saken stilling til 

hvordan private interessenter skal håndteres. I skisse til intensjonsavtale ligger det inne at 

intensjonsavtalen skal avklare nærmere selskapets ansvarsforhold for inngåelse av avtaler og 

driftssamarbeid med andre parter. Hensikten er i utgangspunktet å etablere et rent kommunalt selskap, 

og at dette i videreføringen kan samarbeide eller eventuelt innta andre parter. Det er en bra 

forutsetning for Nye Sveberg at private interessenter signaliserer ønske om kommunal deltakelse. 

 

Rådmannens vurdering: 

Det anses lite aktuelt å delta i et framtidig utviklingsselskap for Nye Sveberg, da dette arealet ikke vil 

få noen særlig betydning for nåværende og framtidig næringsliv i, eller nær, Skaun kommune. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 90/12 

Arkivkode: L13 

Arkivsaksnr:  12/1407 

Saksbehandler: Anders Nordgård-Larsen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

28/12 Plan og miljøutvalget 04.09.2012 

/ Plan og miljøutvalget 13.12.2012 

90/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SLUTTBEHANDLING OMRÅDEPLAN FOR MØLLEBAKKEN. 

DEL AV EIENDOMMEN HAMMER FRAMMIGARD, GNR. 4 BNR. 1 OG 2 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Skaun kommunestyre 

områdereguleringsplan Møllebakken gnr/bnr 4/1,2. Planen skal kunngjøres etter reglene i § 

12-12 i samme lov. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Uttalelse fra NVE, datert 16.10.2012. 

2. Svar fra NVE, datert 01.11.2012 

3. Fylkesmannens tillatelse til erosjunssikring datert 23.11.2012 

4. Fylkesmannens uttalelse datert 26.11.2012 

5. E-post fra Fylkesmannen, datert 23.11.2012 

6. Statens vegvesen, datert 13.11.12 

7. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 17.09.2012 

8. Merknader til reguleringsplanen for Møllebakken fra beboere i Skyskrova, datert 

23.10.12 

9. Områdeplan  

10. reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn: 

Den 04.09.2012 vedtok plan og miljøutvalget og legge ut områdereguleringsplan for 

Møllebaken til offentlig ettersyn. Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 

13.09.12- 20.10.2012. Det er kommet inn uttalelser fra fylkesmannen i Sør – Trøndelag, Sør-

Trøndelag fylkeskommune, NVE, Statens Vegvesen og huseiere fra Skysgrova boligfelt. 

NVE  og fylkesmannen har vilkår for egengodkjenning av reguleringsplanen. Vilkårene er nå 

innarbeidet eller avklart. Reguleringsplanen kan dermed sendes til sluttbehandling. 

Uttalelsene vil bli gjengitt kortfattet nedenfor. Skaun kommune har sendt melding til NVE 

etter konsesjonsloven.  
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Uttalelser og kommunens vurdering av uttalelser: 

 

Uttalelse fra NVE: 

De synes det er positivt at tiltaket er så godt vurdert geoteknisk. Det vises til at tiltak som 

berører vassdrag (Hammerbekken) må vurderes av NVE etter vannressurslovens § 8 om 

konsesjonsplikt. Reguleringsplaner kan erstatte kravet om konsesjonsplikt. NVE anbefaler 

kommunen å vurdere om bekken skal innlemmes i planområdet. Dersom kommunen vurderer 

at tiltaket ikke skal innlemmes i planen må det sendes melding til NVE. Det kan ikke 

utelukkes at tiltaket blir vurdert til å være konsesjonspliktig. 

 

 

Kommunens vurdering av uttalelser: 

Kommunen har sendt melding til NVE som er besvart i brev av 01.11.2012( se vedlegg 2). I 

brevet fra NVE fremgår det at det ikke er nødvendig med full konsesjonsbehandling. NVE 

fremhever at de avbøtende tiltak som kommunen har beskrevet i sitt brev gjennomføres, og at 

kommunen tar kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling. Fylkesmannen gir de 

nødvendige tillatelser i brev av 23.11.2012 ( Se vedlegg 3). 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Bestemmelsene sikrer en høy utnyttelse i planområdet. Dette er positivt og vil redusere 

presset på jordbruks- og naturområder. Videre har fylkesmannen en lengre utredning om støy 

i sin uttalelse, hvor de bl.annet foreslår at kommunen legger inn en tilleggsbestemmelse om 

støy. 

Reguleringsplanens byggeprosjekter vil kunne gi masseoverskudd. Fylkesmannen minner om 

at massene må deponeres på godkjent deponi, og at dette trenger særskilt saksbehandling og 

planavklaring etter plan og bygningsloven, men også etter nydyrkingsforskrift eller 

forurensingsforskrift. Fylkesmannen har vilkår for egengodkjenning angående støy. 

 

Kommunens vurdering av uttalelser: 

Støybestemmelse er lagt inn som tillegg til bestemmelse i reguleringsplanen og vilkår for 

egengodkjenning er dermed ivaretatt og fylkesmannen har i egen e-post fraskrevet vilkåret. ( 

se vedlegg 5). Anvisning av deponi er ikke et spørsmål som er relevant i denne 

reguleringssaken. Kommunen har gjennom prosjektarbeidet avklart deponi. 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen: 

Vegvesenet ønsker at det som eies av fylkeskommunen reguleres til vegformål. I tillegg 

ønsker Statens vegvesen at deler av gnr/bnr. 2/4 som er gang- og sykkelveg reguleres til 

vegformål. 

 

Kommunens vurdering av uttalelser: 

Statens vegvesen sine ønsker er innarbeidet i reguleringsplanen. 

 

Uttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune: 

Det er ifølge kulturminneregisteret ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området. 

De minner likevel om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8 

 

Uttalelse fra huseiere: 
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Det er naturlig med gangveg fra feltets nordøstredel i boligfelt B1 ned til kv.205. Det vises til 

et uoversiktlig kryss ved gnr/bnr 2/92 samt høydeforskjell og økt trafikkmengde. Det påpekes 

videre at det må bygges fartshumper og nedsatt hastighet fra økt trafikk i Møllebakken. I 

forbindelse med masseutkjøring vil beboerne i Skysgrova at denne transporten skjer direkte 

via fv-801 eller kv-205. Det er i dag gangveg og lekeareal sør i Skysgrova  i et 6 meter belte. 

Beboerne mener at dette må beholdes. Det bør ses på alternative innkjørsler til Møllebakken. 

 

 

 Kommunens vurdering av uttalelser: 

Det vises til at for område B1 er det krav om detaljregulering før det bygges boliger. En slik 

detaljplan må vise interne kjøreveger, gangveger og lekearealer med videre. Når det gjelder 

massetransport skal dette foregå slik at ikke eksisterende bebyggelse blir berørt. 

 

 

 

Konklusjon: 

Alle innsigelser fra sektormyndigheter er hensyntatt, og områdeplanen er klar for 

sluttbehandling i kommunestyret. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 91/12 

Arkivkode: L81 &10 

Arkivsaksnr:  12/729 

Saksbehandler: Yoshi Tsujimoto 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

91/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG GRAVER EIENDOM 

AS: STABILISERINGSTILTAK PÅ MØLLEBAKKEN OG TILHØRENDE 

OMRÅDER. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Skaun kommune og Graver Eiendom AS i forbindelse 

med stabiliseringstiltak på Møllebakken og tilhørende områder godkjennes. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Forslag til avtale, dat. 27.11.12. 

2. Kommentar til forslag til avtale fra adv. John Olav Engelsen, dat. 22.11.12. 

3. Rapport om detaljplan for stabiliseringstiltak av NGI, dat. 00.12.12. (Deles ut på møtet den 

13.12.12). 

 

Saksframlegg: 

Skaun kommune (SK) og Graver Entreprenør AS (GE) startet et formelt samarbeid i januar 

2012 for å stabilisere kvikkleira i området i felleskap.  Kvikkleira er spredd på tvers av 

eiendomsgrenser mellom Møllebakken, Skysgrova boligfelt, T-senteret og ned mot 

Hammerbekken.  Stabiliseringstiltak må være ferdig utført før området kan utbygges. 

 

Kommunestyret har valgt å fortsette planprosessen på Møllebakken, hvor det skal bygges ny 

barnehage i Buvika, i K-styrevedtak saksnr. 54/11 (28.09.11) og 59/12 (30.08.12), i stedet for 

å finne alternativ barnehagetomt. 

 

Denne avtalen gjelder et forpliktende samarbeid mellom partene.  Den inneholder ingen 

bestemmelser om sanksjon ved manglende oppfyllelse. 

 

Forarbeidet til denne avtalen har tatt lang tid pga. flere utfordringer i forbindelse med 

reguleringsarbeidet, tomteerverv, utarbeidelse av detaljplan for stabiliseringstiltak, 

utfordringene rundt T-senteret m.m. De nevnte utfordringene var direkte eller indirekte 

avhengige av hverandre, men det viktigste arbeidet var ferdigstillelse av reguleringsplanen for 

Møllebakken.  Reguleringsplan for Møllebakken kan sluttbehandles i K-styret den 13.12.12. 

 

En eventuell vedtatt reguleringsplan for Møllebakken skal kunngjøres, men samtidig vil den 

vedtatte reguleringsplanen løse andre utfordringer/arbeider, bl.a.: 
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 Behandling av samarbeidsavtalen mellom Skaun kommune og Graver Eiendom AS 

(kan behandles i K-styret den 13.12.12). 

 SK og GE kan starte stabiliseringstiltak etter rapport om detaljplan for 

stabiliseringstiltak av NGI med 3. parts kontroll av Multikonsult AS. *1) 

 Tomteerverv som krever godkjent reguleringsplan for Møllebakken (Saken om 

tomteerverv skal behandles og godkjennes av kommunestyret) 

 Kommunen kan starte planlegging av ny barnehage 

 GE kan underskrive avtalen om T-senteret og starte bakkeplanering. 

 M.m. 

Formannskapet skal orienteres ved eventuelle endringer/avvik fra denne avtalen. 

 

*1): Når det gjelder rapporten om detaljplan for stabiliseringstiltak på Møllebakken, blir den 

ferdigstilt av NGI i begynnelsen av desember og Multiconsult AS skal ferdigstille 3. part..s 

kontroll innen desember 2012. Kommunen trenger ikke ferdigrapporten om detaljplan for 

stabiliseringstiltak for å behandle denne avtalen politisk da denne avtalen dreier seg om 

ansvarsfordeling, og rapportens konklusjon vedrørende stabiliseringstiltakene kun er 

arbeidsbeskrivelser til de respektive områder til SK og GE. 

 

NGI har orientert SK og GE om midlertidig rapport etter at de geotekniske beregninger var 

ferdig utført på møtet den 19.10.12.  NGI har bekreftet at det ikke kommer nye 

stabiliseringstiltak etter Rambøll ASs rapport den 15.09.11. 

NGI har anbefalt oss å fortsette arbeidene med reguleringsplan, erverv av Møllebakken m.m. 

 

Kommentar til samarbeidsavtalen: 

Dette avtaleforslaget ble utarbeidet i samarbeid mellom GE og SK og forslaget til avtalen ble 

gjennomgått av adv. John Olav Engelsen (se saksdok. 2). 

 

Avtalens formål er en fordeling av stabiliseringstiltak mot kvikkleire på Møllebakken og 

nærliggende områder mellom SK og GE slik at utbyggingsplanene kan gjennomføres etter 

godkjente reguleringsplaner på avtaleområdene. 

 

Stabilisering av kvikkleire på Møllebakken og i nærområdene er også meget viktig for 

eksisterende eiendommer langs og vest for Hammerbekken og beboerne på Skysgrova 

boligfelt.  I tillegg forbedres de geotekniske forhold for fv. 800 og kv. 205 ved området. 

 

Prinsipp til ansvarsfordeling i denne avtalen: 

Denne avtalen bygger på følgende prinsipp: 

a. Utbyggeren har ansvar for sine utbyggingsområder, bl.a. økonomi og koordinering, dvs. 

grunnerverv, gjennomføring av stabiliseringstiltak, planlegging av tiltak, søknad om 

tillatelse etter plan- og bygningsloven, gjennomføring av tiltak, kontroll og vedlikehold 

før, under og etter utbygging av sine ansvarsområder. 

 

b. Stabiliseringstiltak bør utføres om vinteren under teleperioden for å unngå unødig 

belastning på veger og eksisterende eiendommer, men selvfølgelig kan arbeidet også utføre 

bakkeplanering i sommerperioden. 
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c. SK skal respektere offentlig anskaffelsesreglement og kommunens innkjøpsreglement.  

Forøvrig kan vi samarbeide med GE om framdrift, tippeplass, type av støyskjerm og 

beplantning av grøntområde m.m. 

 

d. Avtalen er bindende for begge parter i ett år fra underskrivelsesdato.  Hvis en av partene 

ikke klarer å gjennomføre avtalen innen ett år, dvs. gjennomføre stabiliseringstiltak slik at 

tomtene blir byggeklare, er den pliktig til å informere den andre parten med begrunnelser 

straks.  Avtalen kan forlenges dersom tiltakene ikke er gjennomført i løpet av 

avtaleperioden på ett år. 

 

Vurdering: 

Hensikten med avtalen er at begge parter tjener på dette da SK er avhengig av at GE gjør 

tiltak på sin del av reguleringsområdet, og omvendt. Det er en forutsetning for bygging av 

barnehagen at det gjennomføres stabiliseringstiltak utenfor den delen av Skysgrova som vi 

har planlagt å kjøpe. Videre er det vanskelig å se for seg av GE kan gjennomføre utbygging 

av boliger på sin del av reguleringsområdet uten at SK gjennomfører nødvendige 

stabiliseringstiltak. 

 

Hvis SK kjøper tomta til barnehage før et evt. brudd av avtalen, kan SK før eller siden benytte 

tomta til annet offentlig formål, f.eks. bygging av omsorgsbolig eller ny framtidig barnehage 

e.l. 

 

Adv. John O. Engelsen fikk oversendt utkast til samarbeidsavtalen og gav den 22.11.12 

følgende kommentar (se saksdok. 2): 

”Hva skal gjelde dersom arbeidene ikke er utført innenfor ett års fristen?” 

 

Hensikten med ett års fristen er å forplikte partene til å gjennomføre grunnarbeidene / 

stabiliseringstiltak så snart det er mulig, slik at man sikrer raskest mulig framdrift i 

reguleringsområdet.  

 

Mange forhold kan påvirke ett års fristen. Boligmarkedet preges av konjunktur-svinger og 

private aktører er mer prisgitt dette en hva vi er. Samtidig trenger SK ca. 8-10 måneder til 

planlegging/anbudskonkurranse av ny barnehage. Selv om dette pågår parallelt med 

grunnarbeidene / stabiliseringstiltak, kan prosjektet bli forsinkelse i noen måneder og påvirke 

ett års fristen. 

 

Man er fortsatt av den formening at ett års fristen bør opprettholdes.  SK må i god tid før 

fristens utløp vurdere om SK vil forlenge avtalen.   

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Ved å inngå samarbeidsavtalen deles kostnaden til stabiliseringstiltak med en annen part. 

Dette gir en økonomisk fordel for begge parter. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 92/12 

Arkivkode: L12 &88 

Arkivsaksnr:  10/571 

Saksbehandler: Karen Bersaas Sæther 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

6/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 

39/12 Plan og miljøutvalget 13.11.2012 

92/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 

 

 

PMUs VEDTAK: 

 PMU ønsker å løfte PMU-sak 39/12 til K-styret for å drøfte krav til trafikksikkerhetstiltak i 

forbindelse med reguleringsplan for del av Hauan gnr 51, br nr 3. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Skaun kommune reguleringsplan 

med bestemmelser for Del av Hauan, gnr/bnr 51/3 m.fl. 

 
Følgende nye punkt tas inn i reguleringsbestemmelsene som rekkefølgekrav:  

 

9.6 Trafikksikkerhetstiltak 

Trafikksikkerhetstiltak som for eksempel fartsreduserende tiltak og gatelys skal etableres før 

innflytting i boligene. 

 

9.7 Utbyggingsavtale 

Skaun kommune skal vurdere om det er behov for utbyggingsavtale mellom utbygger og 

kommunen før det søkes om byggetillatelse. 

 

Det vedtatte planforslaget skal kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 12-

12, femte ledd. 

 
Klage 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 

28. En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker etter at vedtak er mottatt. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Reguleringsplan for Del av Hauan, gnr 51 bnr 3 m.fl. – endringer i samsvar med 

vedtak i Plan- og miljøutvalget 14.02.12. 

2. Statnett – Uttalelse etter offentlig ettersyn datert 27.08.12. 

3. Statens vegvesen – Uttalelse etter offentlig ettersyn datert 23.08.12. 
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4. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – Uttalelse etter offentlig ettersyn datert 31.08.12. 

5. Sør-Trøndelag fylkeskommune – Uttalelse etter offentlig ettersyn datert 27.09.12. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Kort om saken 

Planforslaget for eiendommen Del av Hauan, gnr/bnr 51/3 m.fl., Skaun, har vært 

ute til offentlig ettersyn i perioden 12.07.12 – 31.08.12. Innkomne merknader er sammenfattet 

og vurdert nedenfor. Sitater er gjengitt i kursiv. 

 

Regulantens endringer og kommentarer i samsvar med vedtak i Plan- og miljøutvalget, jf. 

saksdokument 1: 

1. Oppmåling av eiendomsgrenser mot tilstøtende eiendommer er drøftet med 

oppmålingskontoret. Det foreslås at oppmåling av grensene blir tatt i forbindelse med 

andre endringer av plankartet. 

2. Illustrasjonsplan for visualisering av planlagt utbygging er utarbeidet. 

3. Buffersone er utvidet og lagt inn i plankart og illustrasjonsplan. Veiledende 

bygningsplassering er justert i samsvar med illustrasjonsplan. 

4. Det er utarbeidet overordna VA-plan. Ivaretakelse av eksisterende brønner og 

vannårer er tatt inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsenes § 9.1. 

5. Trafikksikkerhetstiltak fra planområdet og fram til sentrumsområdet på Venn er lagt 

inn og drøftet i planomtalen. Planområdet ligg ca 1,6 km frå 

sentrumsfunksjonar/skule ved Venn. Det er ikkje fortau eller gang- og sykkelveg 

mellom dei to områda. I samband med reguleringa har kommunen bedt om at det vert 

vurdert tiltak som reduserar trafikkfaren. Etablering av fortau/gang- og sykkelveg vil 

gi auka trafikktryggleik. Eit eventuelt rekkjefølgjekrav om at eit slikt tiltak skal vera 

gjennomført før utbygging, vil medføre ein kostnad som ikkje let seg forsvare av 

planlagt utbygging. Det er ikkje utarbeida kostnadsoverslag over eit slikt tiltak, men 

som rund sum må ein rekne med minimum 10 mill. kr. 

Andre forhold som vil gi større trafikktryggleik er å vedta fartsreduserande tiltak 

(nedsett fartsgrense, etablere fartshumpar m.m.) Dette er tiltak som ikkje vert omfatta 

av ein reguleringsplan. 

6. Interne veger i henhold til vegnormalens krav er innarbeidet i plankartet. 

7. Sikring av leikeplassen med gjerde mot adkomstveg og parkeringsplass er tatt inn i 

bestemmelsenes § 4.2.1 og § 9.3 (rekkefølgekrav).  

 

Merknader fra sektormyndigheter m.v. 

Merknader fra Statnett: 

Reguleringsplanen kommer ikke i direkte berøring med Statnetts eksisterende ledning. De 

viser til ROS-analysen som oppgir en avstand på ca 370 meter fra nærmeste høyspentledning. 

Statnett har ingen andre kommentarer.  

 

Merknader fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen viser til vedtatt endring av planforslaget om at trafikksikkerhetstiltak langs 

vegen fra planområdet til sentrumsområdet Venn skal utredes. De oppfordrer Skaun 

kommune til å ta inn som rekkefølgekrav at trafikksikkerhetstiltak skal etableres før 

innflytting i boligene og ikke bare utredes. 

 

Merknader fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 
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 Landbruk og bygdeutvikling 

Ingen merknad. 

 

 Miljøvern 

Ingen merknad. 

 

 Barn og unge 

Ingen merknad. 

 

 Samfunnssikkerhet 

Ingen merknad. 

 

 Vilkår for egengodkjenning 

Ingen. 

 

Merknader fra Sør-Trøndelag fylkeskommune: 

Ingen ytterligere kommentarer utover uttalelse i forbindelse med oppstart av planarbeidet 

hvor de minner om aktsomhetsplikten i henhold til § 8 i kulturminneloven. 

 

Merknader fra Skaun kommune, vann- og avløpsansvarlig: 

Når det gjelder nye større private avløpsanlegg har det kommet ny lov om kommunale vass- 

og avløpsanlegg som sier at nye anlegg skal eies og drives av kommunen. Dette skal sikres i 

en eventuell utbyggingsavtale og behandling av teknisk plan. 

 

VURDERING 

Detaljreguleringsplan for Del av Hauan, gnr/bnr 51/3 m.fl. ble behandlet første gang i Plan- 

og miljøutvalget 14.02.12, saksnr. 6/12. Plankart og bestemmelser er endret i henhold til dette 

vedtaket. 

 

Etter offentlig ettersyn er det bare Statens vegvesen som har kommet med merknader. De 

oppfordrer Skaun kommune til å legge inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om etablering av 

gang- og sykkelveg og andre aktuelle trafikksikkerhetstiltak før innflytting i boligene. 

Kommunens krav etter første gangs behandling var at dette skulle utredes. 

 

Det er ingen bestemmelser eller rekkefølgekrav i arealplanen som sier noe om at et slikt krav 

må påregnes, slik det til en viss grad er gjort andre steder i kommunen. Mellom planområdet 

og Venn sentrum er det avsatt litt areal som kan gi en viss fortetting, men ikke nok til at 

bygging av en gang- og sykkelveg på strekningen vil være forsvarlig kostnadsmessig. 

Arealene rundt er for det meste dyrka mark. I Kst-sak 13/07 ”Forutsetninger for bruk av 

utbyggingsavtaler – finanisering av teknisk infrastruktur” la man til rette for at kommunen 

kunne forskuttere teknisk infrastruktur i deler av kommunen. Forutsetningen var likevel at det 

var en reell mulighet for kostnadsinnkreving.  

 

Avstanden er ca 1,6 km fra planområdet til sentrumsområdet på Venn. Som beskrevet i 

planbeskrivelsen er ca 700 meter privat veg med grusdekke og bredde på ca 3,5 meter. 

Fartsgrensen her er 50 km/t. Med bakgrunn i antall fastboende vil årsdøgntrafikken (ÅDT) 

være mindre enn 100, uten at det er utført beregninger på dette. Resten av vegen til 
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sentrumsområdet, fylkesveg 750, har i følge planbeskrivelsen fast dekke og har en ÅDT på 

300. Fartsgrensen er her 60 km/t. 

 

Fra utbyggers side vil et rekkefølgekrav om utbygging av gang- og sykkelveg fra planområdet 

til skole- og sentrumsfunksjoner på Venn være så kostnadskrevende at det ikke er forsvarlig 

for en utbygging av området.  

 

I planbeskrivelsen er det anslått en kostnad på minimum 10 mill. kr uten at det er foretatt en 

nøyaktig beregning. Dette vil utgjøre ca kr 700.000-800.000 pr eneboligtomt i det planlagte 

utbyggingsområdet. Etter kommunens vurdering kan det være urimelig å pålegge en slik 

kostnad da det i andre steder av kommunen kan påregnes en kostnad på ca kr 100.000-

200.000 pr tomt/boenhet for bidrag til gang- og sykkelveg og andre trafikksikkerhetstiltak. 

Videre har kravet til gang- og sykkelveg kommet så sent inn i prosessen at dette vil forsterke 

vurderingen av urimelighet. Rimelighet og likhet er et viktig forvaltningsrettslig prinsipp.  

 

Trygg og sikker skoleveg for alle barn og unge uansett hvor man bor er et mål for Skaun 

kommune.  Fra et folkehelse- og trafikksikkerhetsperspektiv er kommunen ikke i tvil om at 

gang- og sykkelveg fra det planlagte boligfeltet på Del av Hauan til skole, barnehage og 

sentrumsfunksjonene på Venn er det beste alternativet. Samtidig ser vi at dette kan være mye 

å kreve. 

 

Alternative tiltak som vil gi en tryggere skoleveg i tilknytning til det planlagte boligfeltet på 

Del av Hauan kan være for eksempel redusert fartsgrense, fartshumper, gatelys m.m. Bidrag 

til slike tiltak kan tas inn i reguleringsbestemmelsene som rekkefølgekrav og beregnes i en 

eventuell utbyggingsavtale. 

 

Oppsummering 

Reguleringsplan for Del av Hauan er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Etter offentlig 

ettersyn har det kommet en merknad fra Statens vegvesen, men det er ingen vilkår for 

egengodkjenning.   

 

Etter kommunens vurdering er det svært vanskelig å pålegge utbygger av et lite boligfelt på 

13 eneboligtomter en så stor kostnad til utbygging av gang- og sykkelveg som anslått i 

planbeskrivelsen. Et rekkefølgekrav om etablering av gang- og sykkelveg helt frem til skolen 

og sentrumsfunksjonene på Venn vil være urimelig, og i klartekst vil konsekvensen bli at det 

planlagte boligfeltet ikke blir realisert.  

 

Følgende alternativer foreslås som nye punkt i reguleringsbestemmelsene som 

rekkefølgekrav: 

 

Alternativ 1: 

9.6 Trafikksikkerhetstiltak 

Trafikksikkerhetstiltak som for eksempel fartsreduserende tiltak og gatelys skal etableres før 

innflytting i boligene. 

 

Alternativ 2:  

9.6 Trafikksikkerhetstiltak 

Gang- og sykkelveg og andre trafikksikkerhetstiltak skal etableres før innflytting i boligene. 
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I tillegg foreslås følgende nytt punkt om en eventuell utbyggingsavtale er nødvendig: 

9.7 Utbyggingsavtale 

Skaun kommune skal vurdere om det er behov for utbyggingsavtale mellom utbygger og 

kommunen før det søkes om byggetillatelse. 

 

Konklusjon 

Etter en samlet vurdering finner kommunen å kunne godkjenne fremlagte detaljplan for Del 

av Hauan, gnr/bnr 51/3, med de endringer som fremkommer i utredningen ovenfor. 

 

Følgende nye punkt tas inn i reguleringsbestemmelsene som rekkefølgekrav:  

 

9.6 Trafikksikkerhetstiltak 

Trafikksikkerhetstiltak som for eksempel fartsreduserende tiltak og gatelys skal etableres før 

innflytting i boligene. 

 

9.7 Utbyggingsavtale 

Skaun kommune skal vurdere om det er behov for utbyggingsavtale mellom utbygger og 

kommunen før det søkes om byggetillatelse. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

De økonomiske konsekvensene for kommunen vil bli avklart gjennom en eventuell 

utbyggingsavtale. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 93/12 

Arkivkode: B14 

Arkivsaksnr:  11/652 

Saksbehandler: Hege Røttereng 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

6/11 Helse, oppvekst og kulturutvalget 12.04.2011 

34/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 13.11.2012 

35/12 Formannskapet 15.11.2012 

93/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

PRINSIPPER FOR FORDELING AV RESSURSER FOR SKOLENE I SKAUN 

KOMMUNE 

 

 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 
De foreslåtte prinsipper for fordeling av ressursene i skolene i Skaun kommune vedtas.  

Fordelingen foretas etter disse fra 1. august 2013, dvs. fra skoleåret 2013/14.  

Det er rådmannen som fordeler etter disse prinsipper innen budsjettområde skole. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn: 

Kommunestyret har i budsjettmerknad 8 til Skaun kommunes budsjett 2012 gitt rådmannen i 

oppdag, i samråd med HOKU, å fremme forslag om eventuell endring til ny modell. 

Kommunestyret også ønsket at rådmannen sørget opplæring forhold til rammetimemodellen. 

Denne ble foretatt av rådgiver grunnskole i kommunestyremøtet 28.8.2012. Videre er 

prinsipper for fordeling av ressurser for skolene i Skaun kommune beskrevet i samsvar med 

det kommunestyret ble presentert. 

 

Saken gjelder: 

Målet med de foreslåtte prinsippene er at de skal fungere som et verktøy for å fordele de 

økonomiske ressurser Skaun kommune ønsker å benytte til skolesektoren, slik at alle skolene 

gis rammebetingelser til å drifte etter gjeldende lover og forskrifter. 

Prinsippene skal oppfattes som rettferdig ved at de lettfattelig begrunnes i gjeldene 

avtaleverk, lover og forskrifter. De skal ikke kunne stimulere eller bidra til utilsiktede 

vridninger, men være forutsigbar og nyttig i planleggingen av driften for enhetslederne. Dette 

vil igjen gi gode styringsmuligheter for å kunne ivareta et likeverdig opplæringstilbud for alle 

elevene i Skaun kommune. 

 

Forslaget tar for seg gjeldende lover og avtaleverk og tildeler enhetene årstimer for å kunne 

ivareta dette. Det undervises 38 uker i løpet av et skoleår. En årstime er dermed 38 x 60 min. 

For å komme fram til kostnad for en årstime i Skaun kommune, er det tatt utgangspunkt i en 

gjennomsnittlig årslønn med pensjon og arbeidsgiveravgift for barne- og ungdomsskolen. 
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Videre er det tatt hensyn til at det er ulik undervisningsplikt for et årsverk ved barne- og 

ungdomsskole, hhv 741 og 664 årstimer 

 

 

1. Ordinær fag- og timefordeling  

 

Prinsippene tar utgangspunkt i ordinær fag- og timefordeling (Kunnskapsløftet 06)for barne- 

og ungdomstrinnet. Dette på bakgrunn av at dette er det som i hovedsak er kostnadsbærende 

ved en skole. Det forutsettes at det til en hver tid skal være en lærer pr trinn pr time. 

Lønnsutgifter til slik ordinær undervisning er i hovedsak avhengig av antall klasser, og i liten 

grad av antall elever i hver klasse. Det tas her utgangspunkt i at de tidligere 

klassedelingstallene for grunnskolen blir langt til grunn. Dette ut i fra føringer om at 

”Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at 

bestemmelsen om klassedeling er opphevet” (Rundskriv, 04.07.03, Kunnskapsdep, 

”Informasjon i tilknytning til lovendringene som følge av Ot.prp. nr 67 (2002-2003) – om 

større lokal handlefridom i grunnopplæringa”).  Dette medfører at ressurs for økt klassetall 

blir innvilget ved den 29. eleven i klassen i barneskolen, og ved den 31. eleven i klassen i 

ungdomsskolen. For kommunes to fådelte skoler blir normen for gruppestørrelsene at man 

kan sette sammen to alderstrinn med til sammen 24 elever, tre alderstrinn med til sammen 18 

elever og fire alderstrinn med til sammen 12 elever. 

 

 

2. Sentral Forbundsvis Særavtale 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og 

fylkeskommunal grunnskoleopplæring.  

 

Her ligger modellens føringer for ledelsesressurs, rådgiver ungdomsskole, 

kontaktlærerfunksjon, tidsressurspott, redusert leseplikt for seniorer og administrasjon SFO.  
a) Ledelsesressurs 

SFS 2213 påpeker at kommunen fastsetter, etter drøfting, samlet ledelsesressurs ved den 

enkelte skole. I utgangspunktet videreføres ledelsesressursen i avtaleverket fra skoleåret 

2005/06 som et minimum. 

 

b) Rådgiver på ungdomsskole  

På Skaun ungdomsskole avsettes det 28,5 årstimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av et 

årsverk til lærer som utfører sosialpedagogisk tjeneste/ rådgivning på ungdomstrinnet. 

 

c) Kontaktlærerfunksjon 

Lærere i grunnskolen som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årstimer 

for undervisning med 28,5 årstimer.  

Modellen setter av ¾ årstime pr klasse til kontaktlærerfunksjonen. 

 

d) Tidsressurspott 

Avtalen fastsetter en ressurs til lærere med en byrdefull arbeidssituasjon til 2 årstimer per 

elev ved den enkelte grunnskole. Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte 

skole/enhet. Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens, herunder kontaktlærer for 

elever, og/eller skolelederens arbeidssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved 

reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes arbeidsbyrde kan også, ved 

partsenighet, lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av 

arbeidsoppgaver.  
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e) Redusert leseplikt for seniorer 

Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 5,8 % og 12,5 % 

fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 55 og 60 år.  

Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det 

ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å 

lette den enkelte lærers arbeidssituasjon.  

Prinsippene kompenserer den reduserte årsrammen til hver enhet etter hvor mange 

seniorer enheten til en hver tid har.  

 

f) Administrasjon SFO 

Videreføring av ledelsesressurs fra 2005/2006. 

 

 

3. Føringer fra Opplæringsloven og Forskrift til opplæringsloven 

 

Opplæringsloven med forskrift legger føringer for spesialundervisning, særskilt 

norskundervisning, tidlig innsats, språkfag, faglig fordypning, arbeidslivsfag, fysisk 

aktivitet, elevråd, leksehjelp og valgfag. Dette er tatt inn i modellen på følgende måte. 

 
a) §5-1 Spesialundervisning 

”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.” 

 

I følge KOSTRA 2011 er det en gjennomsnittlig andel av elvene i grunnskolen i Skaun på 

10,6 % som mottar spesialundervisning. 10 % av den totale rammen av årstimer settes av til 

spesialundervisning og fordeles på skolene etter antall elever.  Dette er noe lavere enn det 

skolene i dag bruker; KOSTRA 2011 viser 14,2 % av antall lærer timer. Det er et mål for 

kommunen at flest mulig elever skal få tilbud gjennom den ordinære opplæringen, og at det 

spesialpedagogiske tilbudet reduseres til 10 % av den totale rammen.  

 

b) §2-8 Særskilt norskundervisning; Tildeles etter vedtak på de enkelte skolene 

”Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 

norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i 

skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg 

fagopplæring eller begge delar.” 

 

Ut i fra elevtall som mottar særskilt norskopplæring er det er satt av en sentral pott på 

18 årstimer som omfordeles skolene etter enkeltvedtak. Denne omfordelingen følger 

skoleåret. (Ved store endringer i elevtallet som har denne retten; se pkt 5 Utfodringer) 

 

c) §1-3 Tidlig innsats 

”På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk 

eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er 

særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning”  

 

Det er fordelt en pott som tilsvarer 5 timer pr klasse på 1. – 4.trinn. Denne fordeles 

slik at hver klasse får 2 timer, resten fordeles etter elevtall. 
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d) §11-2 Elevråd 

”Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd 

med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. 

Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.” 

Det er avsatt en årstime ved hver enhet for å kunne drifte elevrådet. 

  

e) §1-1a Fysisk aktivitet   

”Elevar på 5.-7. årstrinn skal jamleg ha fysisk aktivitet utanom kroppsøvingsfaget. 

Tilsaman skal dette utgjere 76 timar innanfor 5.-7. årstrinn, jf. fag- og 

timefordelinga.” 

Det avsettes 2 årstimer ved hver av barneskolene til fysisk aktivitet. 

 

f) §1-A1 Leksehjelp 
”Alle elevar på 1.-4. årstrinn har rett til leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a. Formålet 

med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer 

for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa.  

Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med 

opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.  

 

Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar korleis leksehjelpa skal organiserast. Det 

totale omfanget leksehjelp på 1.-4. årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. 

Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei 

resterande timane fordelast mellom trinna” 

 
Det av settes 6 årstimer ved hver enhet for å gi et forsvarlig leksehjelptilbud. Dette ut i fra at 

det kan benyttes både pedagoger og faglærte til å utføre leksehjelpa. Alle enhetene vil da 

kunne tilby minimum av det lovverket referer til. 

 

g) § 1-8 Delingstimer for språk, faglig fordyping, arbeidslivsfag  

”Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha 

opplæring i eit framandspråk til eller språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller 

samisk.” 

 

Ungdomsskolen får årstimer som gir rom for at hvert trinn kan deles i en gruppe 

utover det klassetallet trinnet har, i det antall årstimer trinnet har rett på undervisning i 

språk, faglig fordypning og arbeidslivsfag. 

 
h) §1-14 Valgfag  

”Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal ha opplæring i valfag frå 8. årstrinn. 

Elevane kan ha same valfag på fleire trinn eller dei kan velje nytt valfag på kvart årstrinn.  

 

Skoleeigaren pliktar å setje i gang minst to ulike valfag per skoleår ved kvar skole. 

Skoleeigaren avgjer kva for valfag elevane skal få tilbod om, og korleis dette skal 

organiserast” 

 

Ungdomsskolen får årstimer som gir rom for at hvert trinn kan deles i en gruppe 

utover det klassetallet trinnet har, i det antall årstimer trinnet har rett på undervisning i 

valgfag. 

 

 



  Sak PS  93/12 

 

  Side 30 av 51   

 Andre fordelinger 

 
a) Skolene i Skaun har for perioden 2012 – 2015 LP-modellen som felles satsningsområdet. Her 

fordeles en halv årstime pr antall gruppeledere enhetene har, samt en årstime til skolens LP-

koordinator. En sentral ressurs dekker utgifter skolene måtte ha når det gjelder 

kompetanseheving i LP-modellen. 

 

b) Trivselslederprogrammet er innført på alle skolene i Skaun. Det settes av en årstime pr enhet 

for å kunne drifte dette. I tillegg settes det av en årstime til den skolen som har kommunes 

koordinator for dette programmet. Det er avsatt en sentral pott i budsjettet som dekker de 

øvrige utgifter i forbindelse med kursing, reiser osv. 

 

c) Skaun kommune har elever som har svært store utfordringer i forhold til å mestre 

skolehverdagen og må ha full oppfølging av en voksen. Dette gjelder fortrinnsvis 

utfordringer i forhold til liv og helse, samt særlige utfordringer knyttet til diagnoser. 

Det settes av en ressurs pr elev som tilsvarer et årsverk fagarbeider.  

 

d) Den skolen som har hovedtillitsvalgt ansatt på sin enhet får en lønnsmessing kompensasjon 

som tilsvarer frikjøpet for denne funksjonen. 

 
e) Kunnskapsdepartementet har i verksatt Ny GIV, som er et treårig prosjekt som har som mål å 

få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Prosjektet pågår ut 2013. 

Det fordeles to årstimer til Skaun ungdomsskole for å få gjennomført dette prosjektet.  

 

f) Den del av budsjettrammen som ikke fordeles etter avtaleverk, lover, forskrifter og felles 

satsningsområder fordeles enhetene etter elevtall.  

 

 

 Utfordringer 

 

Det er en ønsket vekst i Skaun kommune. KOSTRA tallene viser at kommunen har en ung 

befolkning i alderen 0 – 17 år, sammenlignet med andre kommuner. Dette medfører noe 

uforutsigbarhet i forhold til klassetall ved skolene. Det kan skje endringer i løpet av et 

budsjettår som gir behov før økte ressurser for å kunne i vareta en lærer pr time pr klasse. 

For å imøtekomme disse utfordringene foreslås det at elevtallet ved enhetene pr 1.oktober 

legges til grunn for fordeling for kommende års budsjett, samt at det foretas ei omfordeling av 

ressursene ut fra elevtall pr 1. mai for kommende skoleår. Det settes av en sentral ressurs for å 

gi enhetene mulighet til å håndtere de nevnte utfordringene. Viser det seg at klassetallet er 

konstant fordeles ressursen etter elevtall. Utfordringer i forhold til § 2-8 Rett til særskilt 

norskopplæring fanges også opp i denne omfordelingen. 

 

Rapporteringstall fra KOSTRA/GSI viser en høy andel spesialundervisning i skolene i Skaun. 

Vi ser andelen øker gjennom skoleforløpet. Ved Skaun ungdomsskole mottok en andel av 

elevene på 16,4 % spesialundervisning. Det er startet en prosess for og i større grad greie å gi 

tilpassa opplæring innenfor det ordinære tilbudet. Dette arbeidet vil ha som mål å få ned 

antall timer brukt til spesialundervisning. For å gi skolene mulighet til og i vareta det 

lovmessige i forhold til de enkeltvedtak som er fattet, foreslås det at det til 

spesialundervisning på ungdomsskolen avsettes med en pott på 15 % av det ordinære 

timetallet og at denne reduseres gradvis til 10 % i 2015. 
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Ressursbruken pr. elev varierer i Skaun kommune. For skoleåret 2011/2012 viste 

lønnsutgifter pr elev ved skolene dette: 

Buvik Børsa Jåren/Råbygda Viggja Venn SUS 

42 656 kr 49 408 kr 78 273 kr 65 453 kr 59 252 kr 59 578 kr 

 

For å kunne i vareta lovmessige funksjoner ved alle enheter, samt utjevne kostnadsvariabelen, 

vil de foreslåtte prinsippene medfør omfordelinger mellom enhetene.  Omfordelingen vil gi 

utslag ut i fra spesielt høy elevtallsøkning ved barneskolene, samt at innføring av leksehjelp, 

fysisk aktivitet og tidlig innsats har blitt lagt til fordelingen. Dette vil medføre reduksjon i 

dagens opplæringstilbud ved enkelte skoler, men ikke gå utover de lovpålagte oppgaver 

enhetene har.  

 

Rådmannens innstilling: 

De foreståtte prinsipper for fordeling av ressursene i skolene i Skaun kommune vedtas. 

Fordelingen foretas etter disse fra 1. august 2013, dvs. fra skoleåret 2013/2014. 

 

Økonomiske vurderinger: 

Fordelingen skjer innenfor budsjettrammen for sektoren. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 94/12 

Arkivkode: 243 

Arkivsaksnr:  12/806 

Saksbehandler: Steinar Haugen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

33/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 13.11.2012 

94/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER FOR SØKNADSFORDELING 

2013 OG RULLERING AV KOMMUNERDELPLAN FOR 

IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET 

 

HOKUs FORSLAG TIL VEDTAK: 

Prioriteringen av spillemiddelsøknader for 2013: 

Ordinære anlegg: 

1. Garasje / lager Buvik stadion – Buvik idrettslag 

2. Ramsjøen skianlegg, oppgradering og renovering av lysløype og skistadion – Skaun 

idrettslag  

3. Ramsjøen skiskytteranlegg, oppgradering og utvidelse – Skaun idrettslag 

4. Høybakken skianlegg, garasje og lager – Buvik idrettslag 

5. Lyng skistadion, rehabilitering og oppgradering – Børsa idrettslag 

 

Nærmiljøanlegg:  

1. Djupsjøløypa – Buvik idrettslag og Skaun idrettslag 

2. Ramsjøen, skileik og friluftsområde – Skaun idrettslag 

 

Rullering av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet: 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet rulleres ved at 

Handlingsprogrammet (punkt 12 i planen), vedtas som framlagt.  

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010 – 2013 (vedtatt i Skaun 

kommunestyre 17.02.2010) (Ikke utsendt, ligger på kommunens hjemmeside) 

2. Spillemidler 2013 – orientering om frist for å melde inn søknader (Fra Skaun 

kommune 19.04.2012) (Ikke utsendt) 

3. Søknad fra Buvik IL – garasje/ lager Buvik stadion (Ikke utsendt) 

4. Søknad fra Buvik IL – garasje/ lager Høybakken (Ikke utsendt) 

5. Søknad fra Skaun idrettslag – utvidelse og renovering lysløype/ skistadion (Ikke 

utsendt) 

6. Søknad fra Skaun IL – oppgradering og utvidelse skiskytteranlegg (Ikke utsendt) 

7. Søknad fra Børsa IL – renovering og omlegging lysløype (Ikke utsendt) 

8. Søknad fra Buvik IL og Skaun IL – turløype Djupsjøløypa (Ikke utsendt) 
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9. Søknad fra Skaun IL – nærmiljøanlegg skileik og friluftsområde Ramsjøen (Ikke 

utsendt) 

10. Forespørsel til Skaun idrettsråd om å komme med uttalelse til prioritering av 

spillemiddelsøknader for 2013. (08.10.2011) (Ikke utsendt) 

11. Uttalelse til prioritering av spillemiddelsøknader, fra Skaun idrettsråd (24.10.2012).  

12. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2012 (Det 

kongelige kultur- og kirkedepartement) (Ikke utsendt) 

13. Rullert handlingsprogram for 2012 – 2013.  

 

SAKSFRAMLEGG: 

Skaun kommune har mottatt sju søknader om spillemidler. Av årets søknader gjelder 5 

ordinære anlegg og 2 av søknadene er i kategorien nærmiljøanlegg. Alle sju søknadene er 

fornyede søknader.      

 

Skaun kommune orienterte idrettslagene, og andre aktuelle søkere i brev av 19.04.2012 om 

mulighetene for å søke om spillemidler ved behandlingsrunden for 2013. 

 

Formalia 

I henhold til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet fra Kultur- og 

kirkedepartementet (KKD) skal kommunestyret i hver enkelt kommune behandle og prioritere 

spillemiddelsøknadene, før disse sendes videre til fylkeskommunen for behandling. 

Kommunestyrets behandling er en forutsetning for at kommunens lag, organisasjoner og 

kommunen sjøl kan søke om tilskudd fra spillemidlene. Behandlinga gjelder søknader om 

spillemidler både til ordinære anlegg og til nærmiljøanlegg.  

 

Ordinære anlegg i forbindelse med spillemiddelbehandling omfatter både nyanlegg, 

rehabiliteringssøknader og søknader om midler til friluftsliv/ friluftsanlegg.  

 

Nærmiljøanlegg i denne forbindelse gjelder områder eller anlegg for egenorganisert fysisk 

aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknyting til bo- og eller oppholdsområder. 

Nærmiljøanlegg gjelder kun utendørsanlegg, og er primært rettet mot gruppa 6 – 19 år. 

Nærmiljøanlegg er berettiget 50 % (inntil kr. 200.000,-) av godkjent kostnad, mens ordinære 

anlegg i hovedsak kun er kvalifisert for støtte på 33 % av godkjent kostnad.  

 

Prioriteringen av spillemiddelsøknader gjøres sammen med vedtak om rullering av 

kommunedelplan for idrett.  

 

Innstilling til prioritering av spillemiddelsøknadene gjøres av rådmann. Dette er i tråd med 

føringene i kommuneloven. Og det er i forståelse med Skaun idrettsråd. Skaun idrettsråd 

fremmer for sin del en uttalelse til prioritering av spillemiddelsøknadene.   

 

De enkelte søknadene 

Under følger en omtale av de enkelte søknadene. Gjennomgangen skiller mellom ordinære 

anlegg og nærmiljøanlegg. Anleggene er omtalt i uprioritert rekkefølge.  

 

Søknader om midler ordinære anlegg:  
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 Buvik stadion, garasje og lager – anleggsnummer 1657 0001 08. Søknadssum kr. 

140 000,-, totalkostnad kr. 421 000,-. 

Søknaden omhandler bygging av garasje og lager ved Buvik stadion. Søknaden begrunnes 

med behov for lagring av utstyr og traktor til salting, brøyting, slodding etc. Etablering av en 

slik garasje er en naturlig videreføring av utviklingen ved Buvik stadion. Garasjen er 

ferdigstilt.  

 

 Høybakken skianlegg, garasje og lager – anleggsnummer 1657 0102 05. Søknadssum 

kr. 139 000,-, totalkostnad kr. 419 000,-. 

Søknaden omhandler bygging av garasje og lager ved Høybakken skianlegg. Søknaden 

begrunnes med behov for lagring av løypemaskin. Garasjen er ferdigstilt. Garasjen som er satt 

opp er identisk med bygget som er ferdigstilt på Buvik stadion.   

 

 Ramsjøen skiskytteranlegg – oppgradering og utvidelse – anleggsnummer 1657 07 

0308. Søknadssum kr. 308 000,-, Anleggets samlede kostnad er kr. 925 000,-.  

Søknaden omhandler utvidelse av antall standplasser fra 12 – 15. For å få til utvidelsen trengs 

en flytting fra nåværende til ny lokalisering. Med 15 standplasser vil anlegget være tilrettelagt 

for konkurranser.  

 

Ramsjøen er kommunens eneste skiskytterarena, og prioritert som hovedarena for ski og 

skiskyting i Skaun kommune, jamfør Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

- punkt 11.2.   

 

 Ramsjøen skianlegg – oppgradering og renovering av lysløype og skistadion – 

anleggsnummer 1657 07 0307. Søknadssum kr. 412 000,-, anleggets samlede kostnad 

kr. 1 238 000,-.  

Søknaden omhandler omlegging av 1 km-traseen, oppgradering i skistadion og tilrettelegging 

av hele anlegget for helårsbruk for både sykkel, ski, løping og hundekjøring.  

 

Ramsjøen er kommunens hovedanlegg for ski. Omleggingen av trase og oppgradering av 

stadion vil gjøre anlegget mer egnet for alle brukergrupper, og gjøre anlegget bedre egnet for 

konkurranse. Arbeidet er påbegynt.  

 

 Lyng skistadion – rehabilitering og oppgradering – anleggsnummer 1657 02 0305. 

Søknadssum kr. 500 000,-, anleggets samlede kostnad kr. 1 190 000,-.  

Lysløypa på Lyng har i lang tid hatt behov for oppgradering og omlegging. Dels for å få et 

anlegg som er mer snøsikkert, og dels for at anlegget har vært i så dårlig forfatning at deler av 

lysløypetrassen har vært stengt/ ute av drift. Børsa IL presenterer planer for en god og 

helhetlig oppgradering av anlegget, der større bruk hele året er et mål. Børsa IL og Skaun 

kommune er i prosess for kvalitetssikring av søknaden.  

 

Søknader om midler nærmiljøanlegg:  

 Ramsjøen – skileikanlegg/ friluftsområde – anleggsnummer 1657 07 0309. 

Søknadssum kr. 179 000,-, samlet kostnad kr. 358 000,-.  

Skaun IL søker her om støtte til en utvidelse av sitt anlegg som åpner for større bruk av 

anlegget både sommer og vinter, ut over organisert trening. En endring og utvidelse av 

området med eget skileikanlegg vil frigjøre lysløyper for trening. Anlegget er også planlagt 

med en integrert skogslekeplass.  
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 Djupsjøløypa – turløype mellom Husbymarka og Buvika – anleggsnummer 1657 07 

3401. Søknadssum kr. 200 000,-, anleggets samlede kostnad kr. 473 000,-.  

Det har lenge vært et mål for begge idrettslagene og ferdigstille og oppgradere løypa mellom 

bygdene over Djupsjøen. Buvik IL sin investering i ny løypemaskin har vært medvirkende til 

økt interesse for løypa. Anlegget er i all hovedsak ferdigstilt, og løypa ble mye brukt sist 

skisesong.   

 

 

Bakgrunn for innstilling: 

Når Buvik ILs søknad om midler til garasje/ lager på Buvik stadion prioriteres på topp i 

rådmannens innstilling har det dels sammenheng med ansiennitet. Det er også naturlig å 

prioritere anlegget høyt all den tid det er ferdigstilt.   

 

For de påfølgende plassene på prioriteringslista om midler til ordinære anlegg er søknadene 

for Ramsjøen prioritert foran søknaden fra Buvik IL for garasje på Høybakken og søknaden 

fra Børsa IL. Begrunnelsen er dels at Skaun IL ved sin søknad er kommet lengre i 

planlegging/ oppstart i arbeidet på Ramsjøen, samt at en oppgradering av anlegget på 

Ramsjøen også vil gjøre anlegget mer egnet både for ski og for skiskyting. Søknadene fra 

Skaun IL vedrørende Ramsjøen prioriteres samlet, i tråd med føringer fra departement/ 

fylkeskommune.  

 

Søknaden om oppgradering av anlegget på Lyng prioriteres etter søknaden fra Buvik IL 

(Høybakken) dels grunnet ansiennitet, og dels grunnet at Buvik Ils anlegg er ferdigstilt mens 

Børsa IL ikke er kommet like langt i sitt arbeid.  

 

Når det gjelder nærmiljøanleggssøknadene prioriteres disse med Djupsjøløypa foran 

søknaden fra Ramsjøen. Vurderingene som ligger til grunn for dette er blant annet at 

Djupsjøløypa er et samarbeidstiltak. Samtidig er anlegget nært ferdigstilt. Begge søknadene 

kan bli innvilget midler allerede ved spillemiddeltildelinga våren 2013.  

 

Skaun idrettsråds uttalelse 

Skaun idrettsråds uttalelse til en prioritering av søknadene samsvarer med rådmannens 

innstilling.    

 

Rullering av handlingsplan – utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for 

idrett og fysisk aktivitet 2013.  

Vedlagt handlingsprogram rulleres for 2013. Kun anlegg som er omsøkt for 2013 er med i 

handlingsdelen av saken, mens andre planlagte anlegg ikke er fjernet men står uten byggeår.  

Dette gjelder blant annet Skaun motorsenter.  

 

Hva gjelder Skaun motorsenter har de sendt søknad om forhåndsgodkjenning til 

Kulturdepartementet i oktober 2012.  

 

Når det gjelder skolekart (nærmiljø-orienteringskart med utgangspunkt i de enkelte skolene 

med 2 km2 eller 3 km2) er slike kart lagt inn som tiltak i budsjett for 2013 ved to av fem 

skoleområder. Det er ikke avklart hvilke skoleområder som eventuelt skal prioriteres for 

2013. Kartene vil eventuelt omsøkes innen ordningen Mindre kostnadskrevende 
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nærmiljøanlegg. Denne ordning er noe enklere og mindre administrativ enn vanlig 

spillemiddelordning, og krever ingen prioritering.   

 

Økonomisk vurdering: 

Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen slik den legges fram.  

 

Søknadene fra Skaun IL om spillemidler til de tre anleggene ved Ramsjøen har allerede søkt 

om kommunal støtte. Saken ble behandlet i K-sak 40/12, og et tilskudd på kr. 354 000,- er 

lagt inn som forslag til tiltak i budsjett-notatet for 2013, i tråd med vedtak i kommunestyret – 

så må kommunestyret ta stilling til om de bevilger dette beløpet i 2013.  

 

Det vil kunne forventes en lignende søknad fra Børsa IL, mens det for de andre anleggene 

trolig ikke kommer søknad om kommunalt tilskudd. Saken om prioritering av 

spillemiddelsøknadene kan behandles uavhengig av om anleggene får kommunalt tilskudd 

eller ei.  
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 95/12 

Arkivkode: 223 K54 &58 

Arkivsaksnr:  12/1929 

Saksbehandler: Yoshi Tsujimoto 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

36/12 Formannskapet 15.11.2012 

95/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM STØTTE TIL STRANDSIKRING VED TANGEN BORETTSLAG, 

BUVIKA 

 

 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 Tangen borettslag tar ansvar for tiltaket utbygging av strandsikring ved Husbytangen iht. 

innhentet plan fra NGI-samt anbud til utføring av arbeidet.  

 

Skaun kommune tar ansvar ved utbyggingskostnadene slik: 70% Skaun kommune, - 30% Tangen 

borettslag.  

 

Skaun kommunes kostnad legges inn i budsjett 2013.  

Med henvisning til innhentet anbud fra Tangen borettslag vil Skaun kommunes andel utgjøre ca. 

1,1 mill. kr. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Brev fra Tangen Borettslag ved Erik Johansen med følgende vedlegg (1.1-1.5), mottatt 

23.10.12 

 1.1 Utbyggingsavtale, byggetrinn 1 ( dat. 26.09.03). 

 1.2 Brev fra Skaun kommune til Skaun boligbyggelag, dat. 04.12.06. 

 1.3 Ref. avisartikler Sør-Trøndelag, dat. 10.08.07. 

 1.4 Situasjonskart og snitt (ikke i mål), dat. 21.05.12. 

 1.5 Notat (utkast) fra NGI til Skaun kommune, dat. 10.01.06. 

  Og Rev. notat fra NGI, dat. 10.01.2007. 

2. Kostnadsoverslag fra en entreprenør til strandsikring ved Tangen Borrettslag. 

3. Brev fra NVE til Skaun kommune, dat. 18.01.12. 

4. Brev fra Skaun kommune til TOBB, dat. 26.01.12. 

5. Sammendrag av sakens historikk dat. 03.11.12. 

6. Bilder, B1 – B3. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

NVE sier at stormen Dagmar ga liten eller ingen skade på bølgebrytingen og erosjonsvernet 

som ble bygd av NVE, hverken langs Saltnesstranden eller Husbytangen (se saksdok. 3).  Det 

som ble skadet, var skråningen ved Tangen Borettslag (TB), særlig nord for byggetrinn 2 (se 

saksdok. 6, bilde B1-B3) og overflatevegetasjonen langs Saltnesstranden. 
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Skaun kommune (SK) varslet allerede om dårlig utførelse av utomhus- og grøntanlegg ved 

behandling av ferdigattest høsten 2005 og SK har holdt tilbake ferdigattest siden.  Skaun 

kommune har varslet om manglende oppfølging av sikringsarbeider mot sjøen bl.a. i brevet 

dat. 04.12.06 (se saksdok. 1.2) som krevde følgende: 

 Massene som ble benyttet til oppfylling mot Buvikfjæra og som inneholder 

bygningsavfall/søppel må fjernes, deretter må man fylle opp med ren fyllingsmasse igjen.  

Fyllingens ytterkant mot sjøen må forbygges med steiner/blokker. 

 Alle kostnadene i forbindelse med masseskifting/forbygging belastes utbyggeren. 

 

Tangen Borettslags manglende oppfølging av Skaun kommunes krav om det overnevnte 

medførte gradvis utvasking av fyllingsmasse til Buvikfjæra og stormen Dagmar utvasket 

fyllingen ytterligere til dagens terrengforhold.  Tangen Borettslag oppdaget sakens alvor og 

tok ansvar for å bygge strandsikring på fellesmøtet den 06.03.12.  Tangen Borettslag bekreftet 

dette ansvaret igjen i første setning i søknadsbrevet (se saksdok. 1). 

 

Tangen Borettslag ønsker å avklare finansiering av tiltaket før igangsetting av arbeidet, derfor 

søker de SK om å få dekt alle utgifter i forb. med strandsikringen.  Den fullstendige søknaden 

er vedlagt i saksdok. 1 med tilleggsvedlegg (saksdok. 1.1-1.5). 

 

De viktigste begrunnelsene til søknaden er følgende: 

*1 Skaun kommune var engasjert i etablering av omsorgsboliger på Tangen etter avvikling 

av Buvik aldershjem, både direkte og indirekte i plan- og byggeprosessen med 3 

styremedlemmer fra SK og 2 medlemmer fra Skaun Boligbyggelag (se saksdok. 1.1). 

 

*2 Avis (Sør-Trøndelag) dat. 10.08.07 (se saksdok. 3): 

TB mener SK har signalisert at SK har et ansvar, samt at det bør sees i sammenheng med 

planlagte gangsti langs Husbytangen.  Så her tar SK over ansvaret for strandsikring ved 

Husbytangen. 

 

*3 TB har engasjert NGI til å utarbeide en plan og innhentet tilbud fra 4 entreprenører.  

Foreløpig kostnadsoverslag er på ca. kr. 1,6 – 1,65 mill. (inkl. mva).  Se saksdok. 2. 

 Det vil si at prosjektet er blitt mye dyrere enn tidligere antatt. 

 

*4 TB har søkt om tilskudd fra andre myndigheter, bl.a. Statens Naturskadefond og sitt 

forsikringsselskap.  Statens Naturskadefond avviste søknaden fordi TB ikke eier 

Husbytangen.  Forsikringsselskapet henviste dem til Statens Naturskadefond. 

 

*5 TB vil igangsette sikringsarbeidet så snart som mulig før vinterstormene kommer ihht 

sikkerheten til beboerne. 

 

NGIs plan (se saksdok. 1.4): 

NGIs plan til Tangen Borettslag (år 2012) er omtrent samme plan som NGIs plan til Skaun 

kommune i 2006, men uten gangsti.  Den karakteriske fyllingsprofilen viser at fyllingen 

starter ca. 4,0 m utenfor eiendomsgrensen (mellom TB og SK) og at fyllingsfoten ligger ca. 6-

7 m utenfor SKs eiendomsgrense mot sjøen.  Lengden til strandsonen er ca. 63-65 m, dvs 

fyllingsarealet er blitt så stort som ca. 1.500 m². 
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Den nye forbyggingen ser ut som et omfattende sikringstiltak mot både bølgeerosjon og 

utvasking av finstoff med grunnvann. 

 

Andre momenter som må vurderes med NGIs plan, er at planen kan bryte sammenhengen 

langs Husbytangen, dvs ny fylling går mye lengre ut i Buvikfjæra, noe som kan medføre 

innhenting av uttalelse fra FMs miljøvernavdeling, siden området ikke har en reguleringsplan.  

I tillegg kan man få pålegg om grunnundersøkelse i forbindelse med byggesøknaden. 

 

Alternativ plan: 

SK/NVE har ikke krevd så omfattende sikringstiltak som NGIs plan etter stormen Dagmar, 

men Skaun kommune krevde fortsatt utskifting av fyllingsmasse og at fyllingens ytterkant 

mot sjøen måtte forbygges med steiner/blokker, erosjonssikring (se saksdok. 4), dvs. 

sikringsområdet burde være i samsvar med daværende strandsone/-linje (se saksdok. 6, bilde 

B1) og skråning. 

 

Vurdering: 

Det kan synes som om Tangen Borettslag har en forventning om forbygging i Skaun 

kommuness regi siden Skaun kommune var involvert i forbindelse med etablering av 

Tangentunet etter avviklingen av Buvik Aldershjem til nye Tangen borettslag sto ferdig.  

 

Likevel mener Skaun kommune at dagens situasjon på strandsonen ved Tangen Borettslag ble 

skapt av Tangen Borettslag selv fordi Tangen Borettslag ikke har fullført byggeprosjektet, 

særlig byggetrinn 2, hvor det trengs forsterkning av erosjonssikringen for å beskytte 

eiendommen (Se vilkår for ferdigattest).  Dette er Skaun kommune og Tangen Borettslag 

allerede enig om. 

 

Skaun kommune anbefaler å utføre et strakstiltak (forsterkning og vedlikehold av strandsonen 

ved Tangen Borettslag).  Det blir en mye enklere byggesaksbehandling enn etter NGIs plan, 

siden tiltaket blir gjenoppretting av skadet skråning/erosjonssikring.  Hvis Tangen Borettslag 

ønsker å bygge som NGIs plan, forventer man en vanskeligere byggesaksbehandling mht. 

miljøvern, grunnforhold, estetikk og kan kreve vedtatt reguleringsplan som medfører lengre 

behandlingstid. 

 

Det ble påstartet reguleringsplan for Husbytangen i 2005, men denne ble ikke ferdig utført.  

Det kan bli vanskelig å gjennomføre omfattende sikringsarbeider uten vedtatt reguleringsplan 

for Husbytangen. 

 

Konklusjon: 

Skaun kommune mener at ansvarsforhold mht forsterking og vedlikehold av erosjonssikring 

mot sjøen er allerede klarlagt, dvs. Tangen Borettslag har ansvar.  Dette er bakgrunnen for at 

Skaun kommune ikke imøtekommer søknaden om økonomisk støtte fra Tangen Borettslag. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Skaun kommune som andelseier i Tangen Borettslag påregner å ta ansvar for sin del av 

utbyggingskostnadene av strandsikring ved Tangen Borettslag.  Det er vanskelig å fastsette 

størrelsen av kommunens andel pr. d.d., siden tiltaket ikke er konkret mht utførelsen ennå. 
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Vi kommer tilbake med økonomisk vurdering og konsekvenser når tiltakets framdrift, omfang 

og kostnader blir mer avklart av Tangen Borettslag. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 96/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/2159 

Saksbehandler: Knut Nygård 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

96/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

BUDSJETTJUSTERING DIVERSE TILTAK. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Skaun kommunestyre vedtar følgende budsjettendringer: 

 

 Budsjett 

2012 

Nytt 

budsjett 

Endring Redusert 

bruk 

disp.fond 

Planlegging Børsa skole 2.400.000 680.000 -1.780.000 1.780.000 

Grunnundersøkelser Børsa 300.000 40.000 -260.000 260.000 

Reguleringsplan Fv 802 600.000 570.000 -30.000 30.000 

Reguleringsplan Ølsholm friluftsområde 200.000 30.000 -170.000 170.000 

Reg.plan Møllebakken 

m/grunnundersøkelser/støyberegninger 

300.000 130.000 -170.000 170.000 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Noen tiltak i budsjettet for 2012 blir ikke ferdige i år, og gjennomføringen av disse tiltakene 

må forskyves til neste år. De tiltakene det gjelder framgår av tabellen under. Beløpene for 

2013 er iht. formannskapets budsjettinnstilling fra møtet 23.11.12.  

 

Forskyving av gjennomføringa betinger budsjettjustering av disse tiltakene i budsjettet for 

2012. 
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De tiltakene det gjelder er: 

Tiltak Budsjett 2012 Overført 2013 Nytt budsjett 

2012 

Planlegging Børsa skole 2.400.000 1.780.000 620.000 

Grunnundersøkelser Børsa 300.000 260.000 40.000 

Reguleringsplan Fv 802 600.000 30.000 570.000 

Reguleringsplan Ølsholm 

friluftsområde 

200.000 170.000 30.000 

Reg.plan Møllebakken 

m/grunnundersøkelser/støyberegninger 

300.000 130.000 170.000 

 

Bevilgninga til planlegging Børsa skole ble medtatt i opprinnelig budsjett for 2012. De andre 

tiltakene fikk sin bevilgning ved disponering av overskuddet for 2011.  

 

Bevilgningen til Reg.plan Fv. 802 skjedde i to omganger, kr. 400.000 i forbindelse med 

disponering av overskudd for 2011, og kr. 200.000 som ei tilleggsbevilgning ved 

økonomirapport 2/12. Dekning av denne tilleggsbevilgningen ble gjort ved økning av 

rammetilskuddet. 

 

Dekning av nytt budsjett for 2012: 

 

Tiltak Disposisjonsfond Rammetilskudd 

Planlegging Børsa skole 620.000  

Grunnundersøkelser Børsa 40.000 0 

Reguleringsplan Fv 802 370.000 200.000 

Reguleringsplan Ølsholm friluftsområde 30.000 0 

Reg.plan Møllebakken 

m/grunnundersøkelser/støyberegninger 

170.000 0 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Denne saken gir ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Bruk av disposisjonsfondene vil 

bli mindre i år, men det samme når en ser årene 2012 og 2013 under ett. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 97/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/2087 

Saksbehandler: Frode Haugskott 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

41/12 Formannskapet 23.11.2012 

97/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2012 

 

 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kommunestyret vedtar endringer og endelig investeringsbudsjett i tråd med vedlagte skjema 

2A og 2B.  

 

Opprinnelig

budsjett

Revidert

budsjett 

ØR1

Revidert

budsjett 

ØR2

Revidering

K-styre 

13.12

Investeringer i anleggsmidler 58 785 000 70 628 000 35 716 000 35 898 000

Utlån og forskutteringer 708 000 708 000 708 000 788 000

Avdrag på lån 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 59 493 000 71 336 000 36 424 000 36 686 000

Bruk av lånemidler -46 550 000 -53 310 000 -25 348 000 -25 348 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer -2 135 000 -3 870 000 -3 870 000 -4 052 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -48 685 000 -57 180 000 -29 218 000 -29 400 000

Overført fra driftsregnskapet -3 900 000 -3 900 000 -950 000 -950 000

Bruk av avsetninger -6 908 000 -10 256 000 -6 256 000 -6 336 000

Sum finansiering -59 493 000 -71 336 000 -36 424 000 -36 686 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Skjema 2 A: Investeringsbudsjettet
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Skjema 2 B: Fordeling av investeringer på anleggsmidler

Opprinnelig

budsjett

Revidert

budsjett 

ØR1

Revidert

budsjett 

ØR2

Revidering

K-styre 

13.12

033 IKT INVESTERINGER FELLES 2012 2 900 000 2 900 000 3 000 000 3 000 000

034 IKT INVESTERINGER SKOLENE 2012 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000

069 ERVERV AV TOMT BØRSA SKOLE 0 3 268 000 3 318 000 3 318 000

095 ØLSHOLMEN FRILUFTSOMRÅDE 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000

135 KJØP AV BOLIGER 5 135 000 5 135 000 5 135 000 5 135 000

227 OMBYGG. DAGTILBUD DEMENTE 0 0 0 300 000

336 BØRSA SKOLE, SKOLEPAVILJONG 0 0 29 000 29 000

360 VENN OPPV.SENTER, NÆRMILJØANLEGG 0 315 000 350 000 350 000

437 NY BARNEHAGE I BUVIKA 20 000 000 20 000 000 0 0

438 PAVILJONG BØRSA BARNEHAGE 0 368 000 368 000 368 000

439 PAVILJONG OTERHAUGEN BARNEHAGE 0 160 000 170 000 170 000

631 LEDNING GAMMELGARDEN-E39 350 000 350 000 350 000 350 000

636 LEDN.TILKNYTN. SKJETNE VASSVERK 0 0 170 000 170 000

640 TILRETTEL. PERS. MALMSJØEN 400 000 400 000 550 000 650 000

642 UTSK. ASBESTL. BREKKA 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

643 UTSK. ASBESTL. BUVIK S. - BREKKA 600 000 600 000 600 000 600 000

713 RENSEANLEGG ELISTRANDA 750 000 750 000 750 000 750 000

719 RENSEANLEGG I BUVIKA 750 000 750 000 750 000 750 000

720 OMLEGG.LEDN.NETT-BUVIKA 2 000 000 5 089 000 4 500 000 4 500 000

723 OPPRYDDING I BREKKA 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 782 000

727 KLOAKKERING ØLSHOLM/LYKKJNESET 2 000 000 4 567 000 2 000 000 2 000 000

732 VENN RENSEANLEGG REHAB. 5 850 000 5 850 000 5 500 000 5 500 000

823 NY HOVEDADKOMST BUVIK SKOLE 11 500 000 11 500 000 0 0

831 ASFALTERING FREDLYVEIEN 1 650 000 1 650 000 1 100 000 1 100 000

834 VEGLYSSTYRING 0 576 000 576 000 576 000

Sum investeringer anleggsmidler 58 785 000 70 628 000 35 716 000 35 898 000  
 

Kommunestyret vedtar følgende finansieringsrekkefølge ved regnskapsavslutningen: 

 

1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 

2. Bruk av bundet investeringsfond 

3. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 

4. Bruk av lånemidler 

5. Bruk av ubundet investeringsfond 

6. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Kommunestyret inviteres med dette til å gjøre nødvendige vedtak på budsjettendringer og 

finansiering av investeringsbudsjettet for 2012. 

 

Investeringer i anleggsmidler 
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Forslag til endringer i investeringsbudsjettet gjelder følgende prosjekt: 

 

002 Egenkapitalinnskudd KLP 

Kravet fra KLP om egenkapitalinnskudd er 80 000 kroner høyere enn budsjettert. Dette er 

midler som vi må betale inn som eiere av selskapet. Merutgiften foreslås finansiert med bruk 

av disposisjonsfondet, i likhet med opprinnelig finansiering. 

 

227 Ombygging dagtilbud demente 

Dette var opprinnelig tenkt som et driftstiltak, og må ses i sammenheng med forutsatt 

innsparing på Rossvollheimen. Omfanget av prosjektet er større enn tidligere forventet, noe 

som gjør at dette må defineres som et investeringsprosjekt. Totale kostnader antas å bli rundt 

300 000 kroner. Helsedirektoratet har gitt et tilskudd på 182 000 kroner til tiltaket. Det 

resterende, 118 000 kroner foreslås finansiert ved å omdisponere tilsvarende midler fra 

prosjekt 723 Opprydding i Brekka. 

 

640 Tilrettelegging personale Malmsjøen 

Prosjektet blir dyrere enn forventet. Totale kostnader forventes å bli 650 000 kroner, noe som 

er 100 000 kroner mer enn tidligere bevilget. Merkostnaden foreslås finansiert ved å 

omdisponere tilsvarende midler fra prosjekt 723 Opprydding i Brekka. 

 

Finansiering av investeringsregnskapet 

Kommunal- og regionaldepartementet ga i oktober 2011 ut en ny veileder angående 

budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hovedregelen her er 

at, med unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet å betrakte som 

frie midler til felles finansiering av investeringsregnskapet. Dette betyr blant annet at det ikke 

lengre er nødvendig å knytte lånemidler til konkrete prosjekter. Ved regnskapsavslutningen 

skal alle vedtatte investeringsprosjekter finansieres. Av praktiske årsaker vil det være en 

fordel for rådmannen å ha klare kjøreregler for bruken av de ulike finansieringskildene til 

investeringsregnskapet. Rådmannen vil derfor foreslå at følgende finansieringsrekkefølge 

benyttes ved regnskapsavslutningen: 

 

7. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 

8. Bruk av bundet investeringsfond 

9. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 

10. Bruk av lånemidler 

11. Bruk av ubundet investeringsfond 

12. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet 

 

Kommunens vedtatte økonomireglement (sist revidert 5.5.2010) kapittel 7.6 endres i tråd med 

dette. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 98/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1544 

Saksbehandler: Frode Haugskott 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

40/12 Formannskapet 23.11.2012 

98/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

MULIG EFFEKTIVISERING AV EIENDOMSDRIFT OG RENHOLD 

 

 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Rådmannens utredning tas til orientering. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. NHO-rapport – mer velferd for pengene i Skaun kommune  

2. Renholdsutgifter 2009 (ikke vedlagt) 

3. Vaktmesterutgifter 2009 (ikke vedlagt) 

SAKSFRAMLEGG: 

 

I budsjettvedtaket for 2012 ble bl.a. følgende budsjettmerknad vedtatt: 

 

Kommunestyret ber Rådmannen utrede en mulig effektivisering av eiendomsdrift og renhold 

med bakgrunn i rapporten fra NHO-Service ”Mer velferd for pengene i Skaun Kommune”. 

 

Målet med rapporten fra NHO Service er å spre kunnskap og vise muligheter for ulike 

alternativer i kommunal tjenesteproduksjon. Dette gjøres ved å illustrere hvilke ressurser som 

kan frigjøres ved å følge det som NHO Service betegner som ”best praksis” på fire sentrale 

områder; sykehjem, hjemmehjelp, renhold og drift av kommunale formålsbygg. Beste praksis 

tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos 

private leverandører slik det fremgår fra anbudsprosesser. 

 

Eiendomsdrift og renhold gjelder kommunens formålsbygg som er: Administrasjonsbygg, 

barnehager, skoler, institusjonslokaler innenfor pleie og omsorg, kommunale idrettsbygg og 

kulturbygg. Areal formålsbygg i Skaun er 33597 m² (innrapportert til Kostra i 2009). 

 

Rapporten konkluderer med ei innsparing som tilsvarer ca. 10 årsverk på renhold og ca. 15 

årsverk på drift og vedlikehold (eiendomsdrift). Rapporten er basert på kostnadsnivået i 2009. 

 

RENHOLD. 

Rapporten fra NHO Service anslår Skauns kommunes kostnader til renhold av formålsbygg 

til 9,0 mill. kr eller 275 kroner per kvadratmeter. Beste praksis er her beregnet til 5,5 mill. kr, 

noe som tilsvarer 170 kroner per kvadratmeter. Tallene for Skaun kommune er beregnet på 
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bakgrunn av kjente renholdskostnader i noen mindre kommuner og i noen større kommuner. 

Hvilke kommuner som er med i beregningsgrunnlaget er ikke nevnt. Tallene for beste praksis 

er beregnet med bakgrunn i kjente tall fra ulike renholdsanbud til kommuner innhentet fra 

NHO Services medlemsbedrifter. 

 

Faktiske regnskapstall for Skaun kommune i 2009 viser at våre kostnader til renhold var i 

underkant av 7,2 mill. kr, altså 1,8 mill. kr lavere enn anslaget til NHO Service. Dette utgjør 

ca 214 kroner per kvadratmeter. 

 

I 2011 begynte vi å praktisere renhold etter INSTA 800. Selv om renholdsarealet økte 

(paviljong Børsa skole, Skaunhallen og paviljong Oterhaugen) ble de totale 

renholdskostnadene redusert med ca. 0,6 mill. i 2009-kroner (lønnsvekst beregnet av KS er 

fratrukket). Tar en med arealutvidelsen så blir kvadratmeterprisen ca. 190 kroner. 

 

Dersom det innenfor dagens organisering av renholdet skal effektiviseres ned til ”beste 

praksis” så må vi redusere renholdsstandarden ytterligere, eller bevist ansette ufaglærte ved 

nyansettelser. 

 

 

EIENDOMSDRIFT. 

Rapporten fra NHO Service anslår Skauns kommunes kostnader til drift og vedlikehold av 

formålsbygg til 29,0 mill. kr. Beste praksis er her beregnet til 22,0 mill. kr.  

 

I rapporten er følgende tjenester / områder tatt med i beregningen av kostnadene til drift og 

vedlikehold for Skaun kommune: 

         Antatt kostnad pr. m² 

1. Resepsjonstjenester / kontorstøtte         30 

2. Kantine- og serveringskostnader        22 

3. Vaktmestertjenester inkl. hustrykkeri og kopiering    164 

4. Øvrig eiendomsdrift inkl. sikkerhetstjenester / vakthold   231 

5. Renhold av kommunale gater inkl. brøyting     168 

6. Landscaping, dvs. gartnertjenester tilknyttet parker og grøntareal  103 

7. Teknisk / praktisk drift av idrettsbaner, ishall osv.    155 

Totalt pr. m² formålsbygg       873 

 

Tallene er utarbeidet på bakgrunn av analyser en av NHO Services medlemsbedrifter har gjort 

av en svensk gjennomsnittskommune med 31 000 innbyggere. Ut i fra at en norsk 

gjennomsnittskommune er betydelig mindre enn en svensk gjennomsnittskommune, er det 

grunn til å tro at de norske kostnadene per kvadratmeter skal være noe høyere enn det som er 

oppgitt i tabellen. Dette er ikke hensyntatt/korrigert i rapporten. 

 

Tallene for beste praksis er basert på tall som er oppnådd ved bruk av private aktører som 

leverandører av tilsvarende tjenester til næringslivet eller offentlig sektor. Til grunn for 

tallene ligger kjente tall fra enkeltanbud på enkelttjenester i Norge, først og fremst fra anbud 

til privat sektor. På de områder det ikke finnes norske erfaringstall er det brukt tall fra svenske 

anbudskonkurranser. Beste praksis gir en kvadratmeterpris til drift og vedlikehold av 

kommunale formålsbygg på 650 kroner. 

 



  Sak PS  98/12 

 

  Side 48 av 51   

Mange av punktene i tabellen over inngår ikke i Skaun kommunes vaktmestertjenester, slik at 

det er vanskelig å foreta en nøyaktig sammenligning, men følgende estimat kan settes opp: 

 

3.  Vaktmestertjenester (eksl. hustrykkeri og kopiering)   100 (antatt) 

4.  Øvrig eiendomsdrift inkl. sikkerhetstjenester / vakthold   231 

6.  Landscaping        103 

Totalt pr. m² formålsbygg       434 

 

De øvrige punktene inngår ikke i våre tjenester bortsett fra litt gaterenhold. I tillegg gis det 

tilskudd til drift av Skaunhallen. 

 

I regnskapet til Skaun kommune for 2009 er det kostnadsført om lag 10,8 mill. kr i direkte 

kostnader til drift og vedlikehold av kommunale bygg. Brutt ned på enkeltelement gir dette 

følgende kvadratmeterpriser: 

 

6. Vaktmesterlønn       107 

7. Energi, forsikring og kommunale avgifter    171 

8. Øvrige vaktmesterkostnader      44 

9. Totalt pr. m² formålsbygg      322 

Selv om tallene over korrigeres for en del indirekte kostnader som intern husleie, andel 

kontorstøtte, kantine etc, kan det synes vanskelig å oppnå den beregnede besparelsen i 

rapporten. Våre kostnader til formålet er lavere enn de kostnader som NHO Service oppgir 

som beste praksis.  
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 99/12 

Arkivkode: 151 

Arkivsaksnr:  12/766 

Saksbehandler: Knut Nygård 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

5/12 Administrasjonsutvalget 04.10.2012 

38/12 Formannskapet 15.11.2012 

6/12 Administrasjonsutvalget 15.11.2012 

7/12 Skaun eldreråd 23.11.2012 

5/12 Råd for funksjonshemmede 23.11.2012 

18/12 Arbeidsmiljøutvalget 20.11.2012 

39/12 Formannskapet 23.11.2012 

99/12 Kommunestyret 13.12.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 

 

 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

7.1 Økonomiplan 2013 – 2016 

1. De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, og de mål og  premissene 

disse bygger på, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i 

økonomiplanperioden. 

2. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og 

forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2013, og utvikler dem videre i 

økonomiplanperioden.. 

3. Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig 

grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til 

politisk behandling. 

 

7.2 Årsbudsjett og mål 2013 

Skaun kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2015, slik det 

går fram av budsjettskjema 1A og tiltakslisten for drift – foreslåtte tiltak. 

 

Hovedtallene i budsjettskjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. 

 

Sum til fordeling drift for 2013, kr. 306.191.000 fordeles til budsjettområdene som netto 

driftsrammer slik: 

Sentraladministrasjonen 25.201.000 

Skoler inkl SFO 72.006.000 

Barnehager 56.538.000 

Barn, familie og sosial 44.607.000 

Kultur, fritid og frivillighet 8.177.000 
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Institusjonsbaserte tjenester 38.866.000 

Hjemmebaserte tjenester 32.190.000 

Plan ekskl gebyr 9.763.000 

Plan, gebyrbelagte tjenesteområder -7.081.000 

Eiendomsdrift 25.924.000 

 

7.3 Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. 

I medhold av eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 fastsettes eiendomsskatten for verk og bruk til 

6 promille i 2013.  

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i 

sak 32/07, møte 21.03.07. 

 

Formuesskatt for 2013 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 

 

Inntektsskatt for 2013 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 

 

7.4 Investeringsbudsjett og finansiering 

Investeringer: 

Investeringsbudsjettet for 2013 og økonomiplanen for 2013-16 vedtas iht. budsjettskjema 2A 

og 2B.  

 

Sum investeringer anleggsmidler for 2013 på kr. 48.470.000 og fordelingen av 

investeringsramma på prosjektnummer vedtas.  

  
Budsjett 2013 

033 IKT investeringer generelt 1 000 

034 IKT investeringer skolene 1 000 

075 Salg av eiendommer 250 

377 Ombygging nybygget SUS 980 

437 Ny barnehage i Buvika 21 000 

636 Ledningstilknytning Skjetne vassverk 200 

641 Utskift asbest Kleiva-Liaklev 0 

643 Utsk asbestledn Buvik S-Brekka 600 

644 Utskift asbestledn. Elistranda langs Fv 776 1 000 

645 Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk 1 500 

650 Opprydding Brekka vann, trinn III 1 000 

651 Opprydding i Brekka, vann, trinn IV 0 

652 Opprydding i Brekka, vann, trinn V. 0 

727 Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget 3 000 

735 Kloakkering Naustmælen-søndre byggetrinn 1 700 

736 Mottak slam fra tette tanker, buffertank. 0 

750 Opprydding i Brekka,avløp, trinn III 2 000 

751 Opprydding i Brekka, avløp, trinn IV 0 

752 Opprydding i Brekka, avløp, trinn V 0 
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823 Ny hovedadkomst Buvik skole 12 500 

840 Trafikksikkerhetsplan kommunale veger 0 

841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. 740 

 
Sum investering i anleggsmidler 48 470 

 

 

Låneopptak. 

Låneopptak til investeringer i 2013 vedtas med kr. 24.300.000. Lån til videre utlån, startlån, 

vedtas med kr. 10.000.000. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og anta lånevilkår. 

 

7.5 Gebyrregulativ for 2013 

Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2013 tilrås vedtatt. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Rådmannens budsjettnotat budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16, dat 09.11.12.  

 

SAKSFRAMLEGG: 

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 og 

økonomiplan 2013-16, kfr. saksdok. 1. 
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