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TEMA

• Samfunnsplanen
• Trafikksikkerhet
• ABC-Hodebra



KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL – MED 
AREALSTRATEGI

FASE 2: MEDVIRKNING OG INNSPILL - SKAUN KOMMUNE

STATUS 

https://www.skaun.kommune.no/fase-2-medvirkning-og-innspill.579584.no.html


VISJON 

Aktiv og attraktiv

Med aktiv mener vi at vi skal være en kommune hvor det skjer ting.

Hvor vi tilrettelegger for at flest mulig får benyttet seg av den flotte 
naturen vår.

Hvor barn og unge har et rikt fritidstilbud, med aktiviteter som 
favner bredt.

Hvor frivillighet og engasjement i lokalsamfunnet står som en påle, 
og støtter opp både samhold og integrering. 

Hvor vi bryr oss om hverandre.

Ved å holde fast ved disse verdiene, blir kommunen også attraktiv.

Et attraktivt sted å flytte til, vokse opp, stifte familie og bli gammel. 
Et attraktivt sted å leve.



SATSINGSOMRÅDER 
• Livskvalitet 

• Bolyst 

• Klima, miljø og beredskap 



LIVSKVALITET I SKAUN I 2034
Hovedmål: I Skaun skal alle føle seg trygge, inkluderte og ha en meningsfull hverdag
Delmål: Slik vil vi ha det! Strategi: Slik gjør vi det!

I Skaun har vi et samfunn
der alle opplever trygghet og 
tilhørighet

• Vi skal tilstrebe tidlig innsats for å unngå utenforskap.
• Vi vil jobbe for en inkluderende og mobbefri skolehverdag
• Det tverrsektorielle samarbeid styrkes og videreutvikles for å forhindre utenforskap og styrke 

mestringsfølelsen.
• Vi utvikler gode verktøy for å forhindre utenforskap i arbeidslivet, på skolen og på fritiden.
• Vi jobber med forebyggende psykisk helse gjennom å tilrettelegge for trygghet, tilhørighet og 

en meningsfull hverdag. 
• I skaun skal det legges til rette for at alle uansett funksjonsnivå og økonomisk situasjon får 

delta ulike aktiviteter.

I skaun er det lagt til 
rette at alle kan ta en 
aktiv rolle i eget liv

• Vi skal utvikle en aldersvennlig kommune der mestring, aktivitet og tilhørighet ivaretas.
• Vi vil tilrettelegge for en eldreomsorg, der alle har mulighet til å bo hjemme så lenge de 

ønsker.
• Velferdsteknologi skal brukes for å utvikle tjenester og til å stå rustet for fremtidens 

rekrutteringsutfordringer. 
• I Skaun skal vi sikre at barn og unge er rustet til å møte framtidens utfordringer gjennom 

deltagelse i egen oppvekst.
• Skaun kommune skal jobbe for å være åpen, nysgjerrig og inkluderende for mangfoldet av 

nye innbyggere. 

Skaun har utviklet 
samfunnet og tjenestene i 
samarbeid med 
innbyggerne

• Vi tilrettelegger for samskaping gjennom brukermedvirkning og frivillighet, slik at 
innbyggere har mulighet til å greie seg selv og hjelpe andre.

• Barn og unge blir sett og hørt og deltar i utvikling av kommunen.
• Tjenester og aktiviteter utarbeides i tett samarbeid med befolkningen gjennom medvirkning, 

  



BOLYST I SKAUN I 2034 

I skaun har vi nærmiljø som innbyr til samskaping, inkludering og aktivitet 
Slik vil vi ha det! Slik gjør vi det!

I Skaun treffes folk på ulike 
arenaer ut fra interesser, behov 
og forutsetninger 

• I Skaun vil vi legge til rette for et mangfold møteplasser for alle lag av befolkningen som fremmer aktivitet, samhold og trivsel.
• Vi tilrettelegger for et bredt tilbud av kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter sammen med frivilligheten, innbyggerne og næringsliv.
• Vi tilrettelegger for en variert boligbygging med vekst på estetikk, arkitektur, kvalitet og sikkerhet på tvers av generasjoner og 

brukerbehov.
• Vi skal sikre og tilrettelegge for tilgangen til natur- og grøntområder for rekreasjon og aktivitet. 

Skaun kommune har et mangfold 
av lokale arbeidsplasser som 
består av både private og 
offentlige virksomheter.

• Vi vil sammen med næringslivet og NAV stimulere til samarbeid, deltagelse, innovasjon og læring. 
• Samarbeid med næringslivet og utbyggere om utvikling av næringsareal skal gjøre det attraktivt å etablere, utvikle, drive næring i 

Skaun.
• Utvikling av sentrumsområder med møteplasser, handel og aktivitet som fremmer et bredere service og tjenestetilbud i sentrum av 

tettstedene.
• Sammen med de lokale produsenter og lokale faglag innen landbruket skal vi stimulere til bedriftsnettverk, markedssamarbeid og styrke 

arbeidet med rekruttering av nye produsenter.
• Aktiv bruk av lokale naturressurser som gir grunnlag for økt råstoffuttak, verdiskaping og tilgang til lokal mat.

I Skaun har vi tettsteder og 
grender med boligområder  som 
innbyr til aktivitet, samhandling 
og involvering

• I Skaun skal vi utvikle livskraftige bygder og tettsteder med fokus på identitet og særpreg. 
• I utvikling og utbygging av nye boligområder skal det stilles krav til utbygger om blå og grønne lunger og utforming av 

utenomhusplaner samt estetikk og arkitektur.
• Vi skal jobbe for å styrke kollektivtilbudet internt i Skaun og mot knutepunkt.
• Vi skal utvikle trygge skoleveier, snarveier og turstier som skal fremme folkehelse, redusere privatbilismen og øke friheten til barn og 

unge.
• Vi utvikler boliger for eldre og personer med funksjonsnedsettelser i nærheten av handel, service og offentlige møteplasser.
• Vi skal tilrettelegge for fremtidig vekst og klimaendringer i infrastruktur og ha gode rutiner for drift og vedlikehold. 
• Sammen med innbyggere, lag og foreninger skal vi fremme bolyst og aktivitet i våre boområder.



Klima, miljø og beredskap – 2034

I Skaun har vi trygge bomiljø basert på robust infrastruktur, godt vern og et klimavennlig samfunn. 
Slik vil vi ha det! Slik gjør vi det!

I Skaun forvalter vi naturområdene på 
en restriktiv måte gjennom et tydelig 
planverk og en god oppfølging. 

• Det praktiseres streng forvaltning av matjord og kulturmiljø.
• Vi prioriterer vern og tilrelegging av naturområder for rekreasjon og friluftsliv.
• Vi skal sikre en helhetlig vannforvaltning som ivaretar fremtidig miljøtilstand for 

mennesker, dyr og livet i vann.
• Vi skal verne om og sikre tilgangen til strandsonen for befolkningen. 
• Vi skal sikre vern av sammenhengende naturområder.

I Skaun har vi sikret oss mot 
klimaendringer og ytre 
påvirkning gjennom god planlegging, 
kartlegging og tiltak.

• Utbyggingsområder legges til områder med minst mulig konflikt i forhold til naturfarer, 
naturmangfold og kulturmiljø.

• Vi skal fokusere på ulovlighetsoppfølging for å hindre forsøpling, forurensning, redusere 
konflikter og påse likebehandling. 

• Vi skal kartlegge naturfarer og vektlegge disse i planleggingen og gjennomføringen.
• God krisehåndtering ved uønskede hendelser som brudd på strøm, nettsamband, 

datainnbrudd  
• Klimatilpassing må vektlegges ved utbygging for å håndtere endringer i klima.

I Skaun har vi redusert 
klimaavtrykket med 50 % i løpet av 
planperioden. 

• Vi skal utarbeide klima og miljøplaner som sikrer en offensiv og styrt satsing på klima, 
energi og miljøriktige valg. 

• Vi skal utforme føringer for gjenvinning og gjenbruk, slik at det materielle forbruket og 
avfallsmengden reduseres og avfallet blir til ressurs

• Vi skal bidra til informasjon og økt kompetanse i fornybar energi, gjenbruk, redesign.
• Redusere biltrafikken gjennom bla. en aktiv deltagelse i byvekstavtalen. 
• Vi skal vektlegge klima og ressurshensyn i offentlige bygg i valg av varmekilder, materialbruk og 

       







TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 

Trafikksikkerhetsplaner er under utarbeidelse 

Planforslag og handlingsprogram legges fram i neste møte

Det legges opp til en innspillsrunde i neste møte 



ABC-HODEBRA

Hodebra ABC fremmer mental sunnhet

ABC Hodebra på 20 minutter. – YouTube

12

https://www.hodebra.no/
https://www.youtube.com/watch?v=ql01nnVpUwc


SPØRSMÅL/ KOMMENTARER?

13
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