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TEMA

• Covid-19 – status

• Bosetting av flyktninger – status

• Endringer i SFO- og barnehagevedtekter er ute på høring

• Helseplattformen – løypemelding

• Finansiering ny brannstasjon – grønt lån

• Etablering av nytt trøndersk fornybarkonsern 

• Strategisamling for kommunestyret 19.-20. mai – rammeprogram

• Kommuneplanarbeidet – kort løypemelding



COVID-19 

• Utbrudd Vennatunet

• 8 av 17 beboere smittet

• 2 innlagt på sykehus

• Stengt ned fellesareal og serverer mat til de enkelte leilighetene

• Besøksrestriksjoner

• Utbrudd Rossvollheimen

• 8 beboere på en avdeling, ingen ansatte

• Besøkstopp under pågående smitte

• Teststasjonen opprettholdes til ut april – deretter har kommunen testberedskap
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BOSETTING - STATUS

• Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordreven fra Ukraina 
med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse – Endringer i ulike lovverk som berører 
mange sektorer – var ute på høring til 12. april, men ikke vedtatt pr. 20.04

• Nedsatt tverrfaglig arbeidsgruppe fra alle berørte sektorer som ser på følgene av 
midlertidige endringer i lovverk, samt praktisk oppfølging for å håndtere bosetting.

• Det er pt. bosatt 14 stk. i Skaun kommune i 2022. 8 fra Ukraina. Disse ankom til familie, 
men har delvis blitt bosatt i egen bopel. Fem voksne, tre skolebarn og ett barnehagebarn.  

• Spørring til innbyggerne om bolig til leie – dette jobbes det med og vi inngår kommunale 
leieavtaler. Har satt foreløpig tak på 6 private boliger videre, for å håndtere den 
økonomiske risikoen. Ny vurdering i slutten av mai for muligheter for inngåelse av nye 
leiekontrakter.
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BOSETTING - STATUS

• Skaun kommune har kjøpt tre boliger som vil bli innflytningsklare i løpet av 
våren/sommeren. Følger boligmarkedet tett i det videre for å kunne benytte vedtatte 
midler for 2022.

• Styrking med morsmålsassistent i skole. Det vil også bli utlyst tilsvarende i barnehage

• Styrking av NAV og Flyktningetjenesten med 50/50% stilling

• Frivilligheten er koblet på i forhold til ulik bistand

• Det vurderes behov for styrking av helsetjenester. Vi følger lik praksis som tidligere og 
ønsker at de som blir bosatt følger «vanlig» tjenestevei for helsetjenester, men spesielt 
helsesykepleiertjenesten melder behov i forbindelse med kartlegging ved bosetting.

• Nytt møte i tverrfaglig arbeidsgruppe fredag 22.04.
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NYE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE OG SFO

• Vedtektene for barnehagene og SFO-ordningene må endres for å være i tråd med 
nye lovkrav. Disse vil derfor bli sendt ut på høring våren 2022.

• Det vil også komme forslag om endring av åpningstider i høringsforslaget. 
Bakgrunn for dette forslaget er kartlegging av antall barn den siste halve timen av 
åpningstiden og kartlegging av pedagogtetthet i åpningstiden for øvrig.

• Vedtektene vedtas politisk i juni 2022
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Helseplattformen – kort oppsummert

• Felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge 

Inkluderer helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører

• Eies i dag av Helse Midt-Norge (60%) og Trondheim kommune (40%)

• Skaun kommune vedtok utløsning av opsjon i kommunestyret 15.04.21

• Eierandeler vil bli overdratt til opsjonskommunene når tjenesteavtale 

signeres. 

• Utløsning av opsjon skjer ved signering av tjenesteavtalen – dette må gjøres 

senest 13 måneder før produksjonssetting



Foreløpig overordnet plan for innføring av opsjonsaktører 

Tid

PD1 PD2 PD3

Kommuner i 
Trøndelag

(Ørland, Indre Fosen, 
Åfjord, Røros, Holtålen, 

Levanger)

Kommuner i 
Møre og 
Romsdal

1 fastlegekontor
Tr.heim legevakt

Fastleger i 
Trøndelag

Fastleger i 
Møre og Romsdal

Avtalespesialister, avtalefysioterapeuter, private fastleger og andre private aktører

30.4.2022 10.11.2022 Mai 2023 Kommunal Innføring (2023 - 2025) 

KI 2: mai 2024

KI 3: sept. 2024

KI 4: nov 2024

KI 1: feb. 2024

KI 5: feb. 2025

Økt fleksibilitet for kommunene til å innføre Helseplattformen - Helseplattformen

Skaun kommunes 
foreløpige dato for 
produksjonssetting: 

1.feb 2024

https://helseplattformen.no/nyheter/okt-fleksibilitet-for-kommunene-til-a-innfore-helseplattformen


Prosjektorganisasjonen i Skaun kommune
Prosjekteier

Kommunedirektør

Opplæring og 
forberedelse

Lokal 
innføringsleder

Fagutvikling og 
gevinstrealisering

Kommunalsjef

Helse og Mestring

IKT- lokalt

Ikt-leder Skaun

Organisasjon

Kommunalsjef 
Organisasjon

Enhetsledere 

Helse og mestring
Kommuneoverlege

Styringsgruppe

Strategisk 
ledergruppeReferansegruppe:

Formannskapet

HOKU

Fagforum Helse og 
mestring

Kommunale råd

Prosjektgruppe

Regional 
innføringsleder

Lokal 
innføringsleder



Status fra lokal innføringsleder pr. 20.04.22

• Første møte med styringsgruppe er avholdt, og prosjektorganisasjon ble satt

• Første møte i prosjektgruppe er planlagt fredag 22.04.22

• Styringsdokumentet er under utarbeidelse, herunder interessentanalyse, 

kommunikasjonsplan, risikoanalyse og gevinstarbeid

• Helseplattformen har utarbeidet arbeidspakker for arbeidet med innføringen 

av Helseplattformen i opsjonskommuner – de første arbeidspakkene er 

påstartet.  

• Innføringsprosjektet har et 19 måneder innføringsløp f.o.m juni 2022. 

Helseplattformen har utarbeidet «tyvstartaktiviteter», som nå er påbegynt.  



Økonomi

Tjenestekostnad Helseplattformen AS 16,4
utviklingskostnader

andel felleskostnader

Lokale kostnader 6,1
aksjekjøp

opplæring

sluttbrukerutstyr

prosjektledelse

organisasjonsutvikling

Usikkerhetsmargin 1,7

Estimat engangskostnader/investering 24,2

Estimat investering
(fremlagt i Kommunestyret 15.04.21)

Bilag 5 til Tjenesteavtalen
– Samlet pris og prisbestemmelser for Skaun kommune

(Tilsendt fra Helseplattformen AS 11.03.22)

Tjenestekostnad 
Helseplattformen 

AS
= 15,84 MNOK

Lokale kostnader og 
usikkerhetsmargin

= foreløpig ikke justert

Årlig tjenestepris Skaun kommune

1,57 MNOK
+ Forbruksbaserte 

tjenester



TRØNDERENERGI – ETABLERING AV NYTT TRØNDERSK 

FORNYBARKONSERN

- Ordfører orienterte i forrige kommunestyremøte om Trønderenergi sine 
planer om etablering av et nytt trøndersk fornybarkonsern sammen med 
HiTecVision

- Vi har fått oversendt grunnlagsdokumentasjon

- Fisjon av Trønderenergi; Kraftproduksjon skilles ut som eget selskap, 
mens det etableres et eget selskap (Trønderenergi Vekst Holding) som 
sammen med investeringsfondet HitecVision danner det nye 
fornybarkonsernet

- Endelig vedtak gjøres på ekstraordinær generalforsamling 22. juni

- Egen sak i formannskapet 2. juni og kommunestyret 21. juni.
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GRØNNE LÅN

- Brannstasjon 2021: 33 millioner kroner 

bygg med lavt energiutslipp, valg av miljøvennlige materialer

- Ungdomsskole og kulturhus 2018: 88 millioner kroner

bygg med redusert klimagassutslipp, energireduksjon og valg av materialer

- 2022: Mulige prosjekter: rest brannstasjon, aktivitetspark, klimasats ladepunkter, 

enkelte VA-prosjekter

13



STRATEGISAMLING FOR KOMMUNESTYRET 

• 19.-20. mai - i Surnadal

• Kommunestyremøte kl. 0830 og felles avreise med buss ca. kl. 1200

• Overnatting på Thon Hotel Surnadal

• Hovedtema: Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel

• Presentasjon av utkast til kunnskapsgrunnlag til samfunnsdelen

• Diskusjon og innspill til satsingsområder

• Tema: Samspill og rolleforståelse – vi tar opp tråden fra høsten ’21

• Innkalling og mer detaljert program kommer

• Felles hjemreise med buss fredag 20. mai ca. kl. 1400
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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL ER KOMMUNENS OVERORDNEDE 

PLANDOKUMENT. HER VISES DE LANGSIKTIGE UTFORDRINGER, MÅL OG STRATEGIER 

FOR HELE SKAUN-SAMFUNNET OG FOR KOMMUNEN SOM ORGANISASJON.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMER HVORDAN VI VIL BRUKE OG UTVIKLE DE 

ULIKE OMRÅDENE I KOMMUNEN: 
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SKAUNSTEMMEN 

- Innbyggerundersøkelse

- Hensikt: innspill til hva som er viktig tema 
vi kan ta videre i utredning og diskusjonen

- 2012 svar

- Ganske jevnt fordelt kjønn og alder

- Generelt: Svært positive tilbakemeldinger 
om Skaun som bokommune og 
tjenestetilbudet

- Presentasjon av innspill til HOKU, PMU og 
på kommunestyrets strategisamling
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