
 

  

Møteprotokoll 
 

Formannskapet 

 

Møtested: K-sal, Skaun rådhus     

Møtedato: 26.11.2020 Tid: 08:30 – 14:15 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Gunn Iversen Stokke   

Nestleder Bjørn Gudmund Hammer   

Medlem Mildrid E. Wiggen Gimseng   

Medlem Steinar Svorkland   

Medlem Ellinor Bergli Bustad   

Medlem Siri Grøttjord   

Medlem Ove Sem   

Medlem David Sørli Nielsen   

Medlem Erik Fenstad   

 

 
 
Ellers møtte: Kommunedirektør Jan-Yngvar Kiel, assisterende kommunedirektør Hege 
Røttereng, enhetsleder ved teknisk kontor Frank Johansen, økonomisjef Svein-Erik Bjerkan, 
controller Frode Haugskott, rådgiver Erik Eide og konsulent Ida Gaustad som førte møteboka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gunn I. Stokke  
 ordfører 
 
 



  Side 2 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
70/20, 72/20, 71/20, 81/20, 77/20, 78/20, 79/20, 80/20, 82/20, 83/20, 84/20, 85/20, 86/20, 
87/20, 66/20, 74/20, 73/20, 75/20, 76/20 og 88/20. 
 
 
 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 19.11.20.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 
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Sak 70/20 
 
 

Sakstittel:  Meldinger - Formannskapet 26.11.20 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Meldingene ble referert og tatt til orientering. 
 

 
VEDTAK: 
Meldingene ble tatt til orientering. 

 

 

 

Sak 71/20 
 
 

Sakstittel:  Orientering om prosjektet Skaun ungdomsskole og Bautaen 
kulturhus til Formannskapet og Kommunestyret 

 Prosjektnummer 536 
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Informasjon om prosjektet Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Prosjektleder John Vidar Koren orienterte i saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Informasjon om prosjektet Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus tas til orientering. 
 

 

 

 



  Side 4 

Sak 72/20 
 
 

Sakstittel:  Orienteringssak Orklandbadet 
  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Formannskapet tar saken til orientering.  

 
BEHANDLING: 
Ordfører Gunn I. Stokke orienterte kort i saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Formannskapet tar saken til orientering.  

 

 

 

Sak 73/20 
 
 

Sakstittel:  Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Skaun kommune 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

I samsvar med kommunens delegeringsreglement pkt 2.2.3 og kommuneloven §11-8 (hastesaker), 

vedtar formannskapet følgende på vegne av Skaun kommunestyre: 

 

Kommunestyret vedtar: 

 1. Påbud om bruk av munnbind ved buss i rushtrafikken. 

a. Påbudet gjelder gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 09.00 samt mellom 

kl.14.00 og 17.00 når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til 

hverandre 

b. Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske 

eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind 

c. Påbudet gjelder ikke ved skoleskyss i Skaun kommune. 
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BEHANDLING: 
Spørsmål fra Erik Fenstad sendt på e-post:  
Jeg kommer til å stille spørsmål 26.11 om fullmakt gitt i formannskapet 16.3.2020. Da fikk 
kommunedirektøren myndighet til å fatte vedtak etter smittevernloven §4-1.  
Er denne fullmakten fortsatt gyldig, og ville ikke den kunne ha vært brukt i denne saken hvis det 
haster? Fullmakten er gitt uten en "sluttdato". Bør den ha det, så kan vi eventuelt fornye 
fullmakten nå på torsdag?  
 
Kommunedirektørens svar:  
Begrunnelsen fra kommunedirektøren var å sikre at man hadde mulighet til å ta en hurtig 
beslutning av tiltak for å begrense omfanget av en pandemi, og at dette måtte baseres på entydige 
medisinsk faglige råd. I smittevernloven er også kommunelegen gitt en hastefullmakt, og på dette 
tidspunktet hvor man fremmet saken var man bekymret for omfanget av pandemien og ønsket å 
sikre seg muligheten til hastevedtak hvis kommuneoverlege/smittevernlege ikke kunne ivareta 
sine funksjoner.  
 
I saken som ble fremmet var det ikke innstilt på en tidsbegrensning og dette skyldes primært at en 
slik delegering ble ansett å være hensiktsmessig for flere ulike scenarier. Kommunedirektøren ser 
at det kan være hensiktsmessig å tidsbegrense slike delegeringer, og ser at det kan gjøres årlig ved 
revisjon av beredskapsplanene. Det er ikke lagt inn som innstilling til årets revisjon av planer 
fordi denne problemstillingen kom opp etter at sakene var sendt til politisk behandling.  
 
Når det gjelder den konkrete problemstillingen rundt bruk av munnbind, så er dette et tiltak 
kommunedirektøren ser nødvendigheten av forankres og vedtas av det ordinære politiske 
styringssystemet. 

 
 
Det ble påpekt i møte at det i saksframlegget skal stå Formannskapet vedtar, ikke Kommunstyret 
vedtar. 
 
 
 
Forslag til endring i innledning i kommunedirektørens innstilling fremmet av Erik Fenstad (H): 
Formannskapet vedtar forskrift om påbud om bruk av munnbind ved buss i rushtrafikken 
gjeldende fra kunngjøringstidspunktet og til 9.1.2021. Hjemmel er Smittevernlovens §4-1. 
Kommunedirektøren får fullmakt til å forlenge denne forskriften med 1 måned om gangen. 

 
 
Alternativt forslag til vedtak fremmet av David Sørli Nielsen (KrF): 
I samsvar med kommunens delegeringsreglement pkt 2.2.3 og kommuneloven §11-8 (hastesaker), 
vedtar formannskapet følgende på vegne av Skaun kommunestyre:   
 
Formannskapet vedtar:   
1. Anbefaling om bruk av munnbind ved buss i rushtrafikken.  
     a. Anbefalingen gjelder gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 09.00 samt mellom kl.14.00 og 
17.00 når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre  
     b. Anbefalingen gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre 
årsaker ikke kan bruke munnbind  
     c. Anbefalingen gjelder ikke ved skoleskyss i Skaun kommune.  
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Tillegg til kommunedirektørens innstilling, punkt c ble fremmet omforent forslag: 
Formannskapet vedtar: 

 1. Påbud om bruk av munnbind ved buss i rushtrafikken. 

a. Påbudet gjelder gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 09.00 samt mellom 

kl.14.00 og 17.00 når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til 

hverandre 

b. Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske 

eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind 

c. Påbudet gjelder ikke ved skoleskyss i Skaun kommune der det brukes egne busser. 

 
 
Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. Den 
som stemte i mot var David Sørli Nielsen (KrF). 
 
Det ble stemt over forslaget fremmet av David Sørli Nielsen. Forslaget fikk 1 stemme og falt 
dermed. Den som stemte for var David Sørli Nielsen (KrF). 
 
Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling med tillegg til punkt c. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling med tillegg til punkt c og med endring av 
innledning fremmet av Erik Fenstad (H). Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar forskrift om påbud om bruk av munnbind ved buss i rushtrafikken 
gjeldende fra kunngjøringstidspunktet og til 9.1.2021. Hjemmel er Smittevernlovens §4-1. 
Kommunedirektøren får fullmakt til å forlenge denne forskriften med 1 måned om gangen. 

 

Formannskapet vedtar: 

 1. Påbud om bruk av munnbind ved buss i rushtrafikken. 

a. Påbudet gjelder gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 09.00 samt mellom 

kl.14.00 og 17.00 når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til 

hverandre 

b. Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske 

eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind 

c. Påbudet gjelder ikke ved skoleskyss i Skaun kommune der det brukes egne busser 
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Sak 74/20 
 
 

Sakstittel:  Orientering om beredskap og håndtering av koronavirus 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Orientering om beredskap og håndtering av koronavirus. 
 

 
BEHANDLING: 
Rådgiver helse Erik Eide orienterte i saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
 
VEDTAK: 
Orientering om beredskap og håndtering av koronavirus. 

 
 

 

 

Sak 75/20 
 
 

Sakstittel:  Bosetting av flyktninger i 2021 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Skaun kommune bosetter 24 flyktninger som er anmodningen fra IMDi. 

 
BEHANDLING: 
Forslag til vedtak fremmet av David Sørli Nielsen (KrF): 
Skaun kommune bosetter 15 flyktninger i 2021. 
 
Det ble stemt alternativt over kommunedirektørens innstilling og forslag fremmet av David Sørli 
Nielsen (KrF). Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. De som stemte i mot 
var Erik Fenstad (H) og David Sørli Nielsen (KrF). 
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VEDTAK: 
Skaun kommune bosetter 24 flyktninger som er anmodningen fra IMDi. 

 
 

 

 

Sak 76/20 
 
 

Sakstittel:  Revidering av beredskapsplaner 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Kommunestyret vedtar revisjon av kommunens beredskapsplaner som består av en generell åpen 
plan og en operativ beredskapsplan som er unntatt offentlighet jmf Off.lov§21. 

 
BEHANDLING: 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar revisjon av kommunens beredskapsplaner som består av en generell åpen 
plan og en operativ beredskapsplan som er unntatt offentlighet jmf Off.lov§21. 

 
 

 

 

Sak 66/20 
 
 

Sakstittel:  Skaun kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 
  
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING FRA MØTE 12.11.20: 
Saken utsettes til formannskapsmøtet 26.nov 2020  

• Skriftlig spørsmål sendes kommunedirektøren innen 17.november 

• Samlet besvarelse sendes alle representanter innen 20. november  

 

KOMMUNEDIREKTØRENS OPPRINNGELIGE INNSTILLING: 
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1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2022-2024 
med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (kommunedirektørens 
budsjettnotat 2021 – økonomiplan 2022-2024.  

2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2021 
(saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full 
kostnadsdekning (selvkostprinsippet).  

3. Inntekts- og formuesskatt for 2021 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.  
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i 

Skaun kommune i 2021.  
a) For næringseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for 

petroleum er skattesatsen 7,0 promille.  

b) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr 
og installasjoner i verk og bruk) redusert med 3/7 i 2021 (opprinnelig grunnlag fra 2018) 
med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. 
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille.  

c) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen 3,25 promille. For boliger og fritidsboliger gis 
et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens 
boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1).  

d) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for 
eiendomsskatt i 2020:  

• Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, fylke eller stat (§7a)  

• Bygninger som har historisk verdi (§7b)  

• Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), 
inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger  

e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. 
Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin.  

5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2021 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt 
drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; kommunedirektørens budsjettnotat-budsjett 2021, 
økonomiplan 2022-2024).  

6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2021 med netto budsjettrammer (herunder 
bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2021 i tråd med 
budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; kommunedirektørens budsjettnotat-
budsjett 2021, økonomiplan 2022-2024).  

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 6 000 000 kroner, i 
2021, som skal dekke lønnsoppgjør i 2020 og delårseffekt i 2021.   

8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2021 i tråd med budsjettskjema: 
bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; kommunedirektørens 
budsjettnotat-budsjett 2021, økonomiplan 2022-2024).  

9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2021 i tråd med budsjettskjema: forslag til 
investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; kommunedirektørens 
budsjettnotat-budsjett 2021, økonomiplan 2022-2024).  

10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 127 640 000 kroner, inkl. 23 000 000 kroner i 
startlån i 2021, til finansiering av investeringsprosjekter. Kommunedirektøren gis fullmakt til 
å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement. 

 
BEHANDLING: 
 
Forslag til budsjettvedtak fra SP, Sv og Buviklista: 
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SFO:  

Forslag til vedtak: 

Ingen økning i foreldrebetaling 

Finansiering: 

Finansieres ved endring av stillinger ved enhetene, jmfr færre barn på noen enheter 

 
 

EIENDOMSSKATT: 

Forslag til vedtak: 

Skaun kommune beholder dagens satser, og redusere ubundne avsetninger i økonomiperioden 
tilsvarende. S 11, tabell 3.2 

Finansiering: 

Redusere ubundne avsetninger i økonomiperioden tilsvarende.  

 
 

KULTUR: 

Forslag til vedtak: 

Bemanningen i kulturadministrasjonen og arbeidet med idrett og friluftsliv økes i 1 år med 50%. 
  

Økonomisk konsekvens: 

Kr 325 000  

 
 

URNELUND BØRSA: 

Forslag til vedtak: 

Skaun kommune bevilger KR 150 000 til urnelund på Børsa kirkegård 

Økonomisk konsekvens: 

Kr. 150 000 

 

 

Budsjettmessig inndekning: 

Behov: 

Urnelund  kr 150 000 

SLT koordinator  kr 700 000 

Kultur    kr 325 000 

Sum   kr 1 175 000 
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Finansiering: 

Utbytte Trønderenergi   kr 4 360 000 

Allerede budsjettert i fremlegget kr 3 800 000 

Rest ikke benyttet   kr    560 000 

 

Restbehov kr 615 000 tas fra disposisjonsfond 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra Skaun Høyre: 

 

 

 

1)  I fjor ble det bevilget nattevakt pga byggtekniske årsaker. Hvis man gjør noe med dette, kan 
man igjen kutte nattevakten. Dette er også et eksempel på at det nok finnes «små-prosjekter» som 
kan gi innsparinger. Slike prosjekter bør kommunedirektøren fokusere på som en del av 
effektiviseringsarbeidet i Skaun kommune. 

Utgangspunkt i kommunedirektørens budsjett notat som går "i null"

2021 2022 2023 2024

Kommunedirektørens forslag 0 0 0 0

Tiltak nattvakt Vennatunet 4 000 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -800 000   1)

Fremtidig økt skatteinngang, netto 0 -300 000 -600 000 -900 000 -1 800 000   2)

Redusert politisk godtgjørelse -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000   3)

Avsetning til driftsfond (tabell 3.15, side 23) -1 006 000 0 -644 000 -3 914 000 -5 564 000   4)

Eiendomsskatt 0 1 700 000 3 300 000 6 700 000 11 700 000   5)

Bruk av driftsfond, investering -2 736 000 0 0 0 -2 736 000   6)

Prosjektoppstart Venn 0 3 000 000 -3 000 000 0 0   7)

58 000 2 600 000 -2 744 000 86 000 0
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2)  Flere og bedre betalende innbyggere vil gi mer skatteinntekt, og utgifter. Derfor dette 
beskjedne netto-forslaget.  

3)  Bør kunne være noe å hente. Også symbolsk ovenfor innbyggerne som en del av "pakken" 
rundt e-skatt og finansiering av skoler og barnehager.    

4)  Man har lagt seg på en linje hvor det er satt av mindre til driftsfond. Dette settes likt utfra år 
2022 hvor man satt av minst. E-skatt skal ikke inn på slike driftsfond.     

5)  Tar bort økningen av eiendomsskatten.    

6)  Må bruke noe driftsfond for å gjøre noe på Vennatunet (ref pkt 1 over).   

7)  Starte prosjekteringen tidligere hvis mulig.  
 
 
Det ble stemt alternativ mellom kommunedirektørens innstilling og forslaget fra Skaun Høyre og 
kommunedirektørens innstilling med forslaget fra SP, Sv og Buviklista. Forslaget fra Sp, Sv og 
Buviklista fikk 7 stemmer og ble dermed vedtatt. De som stemte for forslaget fra Høyre var Erik 
Fenstad (H) og David Sørli Nielsen (KrF). 
 
Kommunedirektørens innstilling med budsjettendring fra SP, Sv og Buviklista vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2022-2024 

med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (kommunedirektørens 
budsjettnotat 2021 – økonomiplan 2022-2024.  

2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2021 
(saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full 
kostnadsdekning (selvkostprinsippet).  

3. Inntekts- og formuesskatt for 2021 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.  
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i 

Skaun kommune i 2021.  
f) For næringseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for 

petroleum er skattesatsen 7,0 promille.  

g) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr 
og installasjoner i verk og bruk) redusert med 3/7 i 2021 (opprinnelig grunnlag fra 2018) 
med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. 
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille.  

h) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen 3,25 promille. For boliger og fritidsboliger gis 
et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens 
boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1).  

i) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for 
eiendomsskatt i 2020:  

• Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, fylke eller stat (§7a)  

• Bygninger som har historisk verdi (§7b)  

• Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), 
inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger  

j) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. 
Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin.  
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5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2021 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt 
drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; kommunedirektørens budsjettnotat-budsjett 2021, 
økonomiplan 2022-2024).  

6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2021 med netto budsjettrammer (herunder 
bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2021 i tråd med 
budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; kommunedirektørens budsjettnotat-
budsjett 2021, økonomiplan 2022-2024).  

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 6 000 000 kroner, i 
2021, som skal dekke lønnsoppgjør i 2020 og delårseffekt i 2021.   

8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2021 i tråd med budsjettskjema: 
bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; kommunedirektørens 
budsjettnotat-budsjett 2021, økonomiplan 2022-2024).  

9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2021 i tråd med budsjettskjema: forslag til 
investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; kommunedirektørens 
budsjettnotat-budsjett 2021, økonomiplan 2022-2024).  

10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 127 640 000 kroner, inkl. 23 000 000 kroner i 
startlån i 2021, til finansiering av investeringsprosjekter. Kommunedirektøren gis fullmakt til 
å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement. 

 

 

Med følgende budjsettendring fra SP, Sv og Buviklista: 
 
SFO:  

Ingen økning i foreldrebetaling 

Finansiering: 

Finansieres ved endring av stillinger ved enhetene, jmfr færre barn på noen enheter 

 
 

EIENDOMSSKATT: 

Skaun kommune beholder dagens satser, og redusere ubundne avsetninger i økonomiperioden 
tilsvarende. S 11, tabell 3.2 

Finansiering: 

Redusere ubundne avsetninger i økonomiperioden tilsvarende.  

 
 

KULTUR: 

Bemanningen i kulturadministrasjonen og arbeidet med idrett og friluftsliv økes i 1 år med 50%. 
  

Økonomisk konsekvens: 

Kr 325 000  

 
 

URNELUND BØRSA: 

Skaun kommune bevilger KR 150 000 til urnelund på Børsa kirkegård 
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Økonomisk konsekvens: 

Kr. 150 000 

 

 

Budsjettmessig inndekning: 

Behov: 

Urnelund  kr 150 000 

SLT koordinator  kr 700 000 

Kultur    kr 325 000 

Sum   kr 1 175 000 

 
Finansiering: 

Utbytte Trønderenergi   kr 4 360 000 

Allerede budsjettert i fremlegget kr 3 800 000 

Rest ikke benyttet   kr    560 000 

 

Restbehov kr 615 000 tas fra disposisjonsfond 

 
 
 

 

 

Sak 77/20 
 
 

Sakstittel:  Administrativ organisering i Skaun kommune med hovedvekt 
på ledernivå 

  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Formannskapet tar følgende til orientering:  

1. Kommunedirektørens vurdering av administrativ organisering i Skaun kommune med 

hovedvekt på ledernivå, som presentert i denne saken. 

2. Kommunedirektørens strategiske ledergruppe opprettes med innføring av 

kommunalsjefsnivå på tre tjenesteområder og sentrale stabsfunksjoner med særskilt 

ansvar for HR og personal, kommunikasjon og service og økonomi.  

 
BEHANDLING: 
Kommunedirektør Jan-Yngvar Kiel orienterte i saken. 
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Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Formannskapet tar følgende til orientering:  

1. Kommunedirektørens vurdering av administrativ organisering i Skaun kommune med 

hovedvekt på ledernivå, som presentert i denne saken 

2. Kommunedirektørens strategiske ledergruppe opprettes med innføring av 

kommunalsjefsnivå på tre tjenesteområder og sentrale stabsfunksjoner med særskilt 

ansvar for HR og personal, kommunikasjon og service og økonomi.  

 
 

 

 

Sak 78/20 
 
 

Sakstittel:  Interkommunalt samarbeid mellom Melhus og Skaun 
kommune på tjenesteområdet landbruk og viltforvaltning 

  
PMUs INNSTILLING: 

1. Kommunestyret vedtar å ikke inngå interkommunalt vertskommunesamarbeid med 

Melhus kommune på landbruks- og viltområdet slik som utredet nå.  

2. Skaun kommunes landbruks – og viltforvaltning evalueres etter to år med sikte på ny 

vurdering av interkommunalt samarbeid på området.  

 

 
BEHANDLING: 
PMUs innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar å ikke inngå interkommunalt vertskommunesamarbeid med 

Melhus kommune på landbruks- og viltområdet slik som utredet nå.  

2. Skaun kommunes landbruks – og viltforvaltning evalueres etter to år med sikte på ny 

vurdering av interkommunalt samarbeid på området.  

 
 

 

 

Sak 79/20 
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Sakstittel:  Ny felles slamforskrift ReMidt 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Formannskapet vedtar vedlagte forslag til ny slamsforskrift av 21.08.2020 Rev. for ReMidt IKS. 

 
BEHANDLING: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar vedlagte forslag til ny slamsforskrift av 21.08.2020 Rev. for ReMidt IKS. 

 
 

 

 

Sak 80/20 
 
 

Sakstittel:  Ny felles renovasjonsforskrift 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift datert 21.08.2020 for ReMidt 
IKS. 

 
BEHANDLING: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift datert 21.08.2020 for ReMidt 
IKS. 

 

 

 

Sak 81/20 
 
 

Sakstittel:  Orienteringssak - SLT-koordinator 
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HOKUs INNSTILLING: 
Behovet for å opprette en SLT-koordinatorstilling må inkluderes som en del av arbeidet med 
Utviklingsprogrammet ABSOLUTT. 
 

 
BEHANDLING: 
Hege Røttereng orienterte kort om hva utviklingsprogrammet ABSOLUTT er. 
 
Forslag til vedtak fra Mildrid W. Gimseng (Sp) på vegne av Sp, Sv og Buviklista: 
Det opprettes en stilling som SLT koordinator i 2 år. Arbeidet organiseres etter modellen fra 
KRÅD som er omtalt i saken. Tiltaket legges inn i budsjettet for 2021 og evalueres etter 2 år. 
 
Det ble stemt over forslaget fra Sp, Sv og Buviklista. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Det opprettes en stilling som SLT koordinator i 2 år. Arbeidet organiseres etter modellen fra 
KRÅD som er omtalt i saken. Tiltaket legges inn i budsjettet for 2021 og evalueres etter 2 år. 
 
 

 

 

Sak 82/20 
 
 

Sakstittel:  Kommunal forskrift for feie- og tilsynsgebyrer Skaun 
kommune 

  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Formannskapet sender forskrift for feie- og tilsynsgebyrer Skaun kommune ut på høring i åtte 
uker.  

 
BEHANDLING: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Formannskapet sender forskrift for feie- og tilsynsgebyrer Skaun kommune ut på høring i åtte 
uker.  

 

 

 

Sak 83/20 
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Sakstittel:  Søknader om fritak for eiendomsskatt - delegering av fullmakt 
til kommunedirektøren 

  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å behandle og vedta søknader om fritak for 
eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §28. 
 

Denne fullmakten gjelder kun for 2020. 

 
BEHANDLING: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å behandle og vedta søknader om fritak for 
eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §28. 
 

Denne fullmakten gjelder kun for 2020. 

 
 

 

 

Sak 84/20 
 
 

Sakstittel:  Saldering av drifts- og investeringsbudsjettet 2020, og 
fullmakter til kommunedirektøren ifm regnskapsavslutningen 

  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

 

1. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet for 2020: 

Pnr. Navn Reduksjon Økning 

500 IKT-investeringer generelt -485 000   

501 IKT-investeringer skole   300 000 

509 Mobildekningsprosjekt Semsåsen (fra 2019)   25 000 

558 P-plasser Rossvollheimen (ferdig 2019) -15 000   

565 E-byggesak (merforbruk)   55 000 
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569 Innkjøp liten hjullaster (tilleggsbevilgning utstyr)   120 000 

  Aksjekapital ReMidt Næring AS   12 000 

  Økt overføring fra driftsregnskapet (disp.fond) -12 000   

  SUM ENDRINGER -512 000 512 000 

 

2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet for 2020: 

  Utgiftsreduksjon/ 

inntektsøkning 

Utgiftsøkning/ 

inntektsreduksjon 

Mottatt momskompensasjon (teknisk justering) -8 064 000   

Kostnadsført moms (teknisk justering)   8 064 000 

Refusjon sykepenger (teknisk justering) -17 598 000   

Refusjon fødselspenger (teknisk justering) -5 738 000   

Bruk av sykevikarer (teknisk justering)   17 598 000 

Bruk av vikarer ifm svangerskap (teknisk justering)   5 738 000 

Ekstra skjønnsmidler Covid-19 -1 110 000   

Inntektsføring av ikke aktuelt krav fra fylkeskomm. -1 000 000   

Kompensasjon enheter for merutgifter ifm Covid-19   2 110 000 

Renovering av flyktningebolig   125 000 

Bruk av flyktningefondet -125 000   

SUM ENDRINGER -33 635 000 33 635 000 

 

Detaljert fordeling av budsjettendringene på budsjettområder foretas av kommunedirektøren 
etter kommunestyrets vedtak. 

 

3. I forbindelse med regnskapsavslutningen delegeres kommunedirektøren myndighet til å 
gjennomføre strykninger og andre disposisjoner etter kapittel 4 i forskrift om årsregnskap 
mv.  

 

Ved delvise strykninger delegeres kommunedirektøren myndighet til å avgjøre 
rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i samme forskrift. 

 

 
BEHANDLING: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
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1. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet for 2020: 

Pnr. Navn Reduksjon Økning 

500 IKT-investeringer generelt -485 000   

501 IKT-investeringer skole   300 000 

509 Mobildekningsprosjekt Semsåsen (fra 2019)   25 000 

558 P-plasser Rossvollheimen (ferdig 2019) -15 000   

565 E-byggesak (merforbruk)   55 000 

569 Innkjøp liten hjullaster (tilleggsbevilgning utstyr)   120 000 

  Aksjekapital ReMidt Næring AS   12 000 

  Økt overføring fra driftsregnskapet (disp.fond) -12 000   

  SUM ENDRINGER -512 000 512 000 

 

2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet for 2020: 

  Utgiftsreduksjon/ 

inntektsøkning 

Utgiftsøkning/ 

inntektsreduksjon 

Mottatt momskompensasjon (teknisk justering) -8 064 000   

Kostnadsført moms (teknisk justering)   8 064 000 

Refusjon sykepenger (teknisk justering) -17 598 000   

Refusjon fødselspenger (teknisk justering) -5 738 000   

Bruk av sykevikarer (teknisk justering)   17 598 000 

Bruk av vikarer ifm svangerskap (teknisk justering)   5 738 000 

Ekstra skjønnsmidler Covid-19 -1 110 000   

Inntektsføring av ikke aktuelt krav fra fylkeskomm. -1 000 000   

Kompensasjon enheter for merutgifter ifm Covid-19   2 110 000 

Renovering av flyktningebolig   125 000 

Bruk av flyktningefondet -125 000   

SUM ENDRINGER -33 635 000 33 635 000 

 

Detaljert fordeling av budsjettendringene på budsjettområder foretas av kommunedirektøren 
etter kommunestyrets vedtak. 

 

3. I forbindelse med regnskapsavslutningen delegeres kommunedirektøren myndighet til å 
gjennomføre strykninger og andre disposisjoner etter kapittel 4 i forskrift om årsregnskap 
mv.  
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Ved delvise strykninger delegeres kommunedirektøren myndighet til å avgjøre 
rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i samme forskrift. 

 
 

 

 

Sak 85/20 
 
 

Sakstittel:  Orienteringssak: Grønneset - statlig sikring av eiendom til 
friluftsformål gjennom oppkjøp av hytte og sletting av 
festeavtale 

  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering.  

 
BEHANDLING: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
 

 

 

Sak 86/20 
 
 

Sakstittel:  Utredning ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Kommunestyret godkjenner plan for utredning av ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset 
med bakgrunn i framlagte skisser. Utgifter til utarbeiding av skisser for videre planarbeid dekkes 
innenfor budsjett. 

 
BEHANDLING: 
Steinar Svorkland (Sp) ba om å få vurdert sin habilitet. Formannskapet erklærte han inhabil. 
Ingen vara møtte i hans sted. Steinar tiltrådte møte igjen etter behandling av saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK: 
Kommunestyret godkjenner plan for utredning av ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset 
med bakgrunn i framlagte skisser. Utgifter til utarbeiding av skisser for videre planarbeid dekkes 
innenfor budsjett. 

 

 

 

Sak 87/20 
 
 

Sakstittel:  Mandat og rammebetingelser for Venn oppvekstsenter 
  
 

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

Kommunestyret vedtar mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Venn 
oppvekstsenter som vist i denne saken. 

 
BEHANDLING: 

Omforent forslag fra utvalget: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere en styringsgruppe. Styringsgruppen 
legger fram forslag til prosjektmandat for formannskapet.  

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere en styringsgruppe. Styringsgruppen 
legger fram forslag til prosjektmandat for formannskapet.  
 

 

 

 

 

 

Sak 88/20 
 
 
 

Sakstittel:  Orientering om utbyggingssak 
  



  Side 23 

 

INNSTILLING: 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

BEHANDLING: 
 
Saksfremlegg og tilhørende dokumentasjon er unntatt offentlighet, jf. § 23, 1. ledd i Lov om rett 
til innsyn i dokument i offentleg verksemt (offentleglova).  
 
Ordfører foreslo at møte lukkes. 
Formannskapet vedtok enstemmig i åpent møte at møte skulle lukkes under behandlingen av 
saken, jf. Kommunelovens § 11-5, punkt b:  
 
11-5, punkt b)  
Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme frem opplysninger i møtet 
som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.  
 

Ordfører Gunn I. Stokke orienterte i saken. 

 

VEDTAK: 
Saken ble tatt til orientering. 
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