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Mildrid W. Gimseng, Sp, fremmet på vegne av flertallsgruppa, følgende tilleggsforslag til 
formannskapets innstilling:  
 

 Gjenstående midler av bevilgede midler fra budsjett 2020 til områdeplan Venn, avsettes til 
videre arbeid med prosjekt områdeplan Venn i 2021. 

 

 Det tilleggsbevilges kr 200 000 til sommerjobb for ungdom. Dette tas fra gjenstående 
fondsmidler gitt av Orkdalsregionen i 2020.  

 

Tilleggsforslaget fremmet av flertallsgruppa, ble vedtatt mot 5 stemmer. De som stemte i mot var 
Erik Fenstad, Barbro Bolme og Jørgen Høyem, Høyre, David Sørlie Nielsen, KrF og Anita 
Gilde, FrP. 

 

 

Erik Fenstad fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre:  

 



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)

Inn/ut av fond 58 000 2 600 000 -2 744 000 86 000 0

7)  Starte prosjekteringen tidligere for å avklare om det er mulig å starte byggingen tidliere enn 2024

1)  I fjor ble det bevilget nattevakt pga byggtekniske årsaker. Hvis man gjør noe med dette kan man igjen kutte 

nattevakten.

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 investeringen på Vennatunet

 

 

Forslaget fremmet av Erik Fenstad, H, fikk fire stemmer og falt dermed. De som stemte for var 
Høyres representanter Erik Fenstad, Barbro Bolme og Jørgen Høyem og Anita Gilde, FrP. 

 

 

David Sørli-Nielsen, KrF, fremmet følgende alternative budsjettforslag: 
 
Legger kommunedirektørens budsjettnotat til grunn, med følgende endringer: 

 

 

2021 2022 2023 2024 

Netto driftsresultat - kd sitt budsjett -894 -594 -2 244 -7 214 

Netto driftsresultat - uten økt av eiendomsskatt -894 1 106 1 056 -514 

     Kutt 

    Ikke fornye avtale om Allbrukshuset 

 

-482 -1 156 -1 156 

Redusere kursutgifter 

 

-500 -500 -500 

Redusere reiseutgifter 

 

-300 -300 -300 

Redusere voksentetthet SFO fra 15 til 16 

 

-250 -550 -550 

Politikernes godtgjørelse 10% -320 -320 -320 -320 

Valgkampstøtte -100 

 

-100 

 



Ostehøvel 2% -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Sum kutt -2 220 -3 652 -4 726 -4 626 

     Ekstra tiltak 

    Redusert foreldrebetaling SFO 125 250 250 250 

Konseptutredning helse og mestring 300 

   SLT-koordinator 50% 175 350 350 350 

+1 sykepleier Rossvollheimen 275 550 550 550 

+1 sykepleier i Hjemmetjenesten 275 550 550 550 

Pandemitillegg  200 

   Kapitalkostnader; Ny skole i sjølve Skaun 150 150 3 150 3 150 

Sum ekstra forbruk 1 500 1 850 4 850 4 850 

     Total budsjettimpuls -720 -1 802 124 224 

     Netto driftsresultat KrFs budsjett -1 614 -696 1 180 -290 

 

Forklaring 

a) Vi har tomme barnehageavdelinger i Buvika. Det er dyrt, samtidig som vi leier lokaler til 

Ilhaugen barnehage. Jf side 14 i kommunedirektørens svar på spørsmål vedrørende 

budsjett. 

b) Enhetene har lavere faktiske utgifter til kurs nå pga pandemi. Det jobbes annerledes, mer 

digitalt. Dersom dette videreføres også etter pandemien, sparer vi penger. Jf side 14 i 

kommunedirektørens svar på spørsmål vedrørende budsjett. 

c) Enhetene har lavere faktiske utgifter til reise nå pga pandemi. Det jobbes annerledes, mer 

digitalt. Dersom dette videreføres også etter pandemien, sparer vi penger. Jf side 14 i 

kommunedirektørens svar på spørsmål vedrørende budsjett. 

d) Redusert voksentetthet SFO. Skaun har høye kostnader og lave inntekter på SFO 

sammenlignet med andre kommuner. Kostnadene kommer fra lønn og delvis fra 

vedtektene om voksentetthet. Melhus kommune har til sammenligning 18 barn pr 

voksen. Jf side 14 i kommunedirektørens svar på spørsmål vedrørende budsjett. 

e) Politikerne må også ta sin del av spleiselaget. Da vi vedtok godtgjørelsene 5.mars i år 

foreslo KrF lavere satser. 320 000 utgjør en 10% nedgang i de godtgjørelsene våre. Tapt 

arbeidsfortjeneste berøres ikke av dette. 

f) Det er ikke Skaun sin oppgave å finansiere valgkamp for stortingsvalget 2021. KrF er i 

tillegg villige til å droppe støtten til lokalvalget i 2023. Jf side 2 i kommunedirektørens svar 

på spørsmål vedrørende budsjett. 

g) Dersom alle enheter strammer livreima et lite hakk, blir det overkommelig. Forslaget 

innebærer 2% kutt i driftsutgifter innenfor driftsrelaterte arter (alle driftsutgifter mellom 

11000-kontormateriell og 12703-bedriftshelsetjeneste). Jf side 2 i kommunedirektørens 

svar på spørsmål vedrørende budsjett. 



h) Vi lar foreldrebetalingen for SFO øke slik som i kommunedirektørens opprinnelige 

forslag. Men vi skjermer de med lavest inntekt. Jf side 2 i rådmannens svar på spørsmål 

vedrørende budsjett 2020. 

i) Det er veldig viktig å komme videre med omsorgsboliger og lokaler til sykehjem og 

hjemmetjeneste. Neste steg er konseptutredning. Jf side 2 i kommunedirektørens svar på 

spørsmål vedrørende budsjett. 

j) Formannskapet vedtok å opprette en stilling som SLT-koordinator. Her er penger til en 

50% stilling med oppstart medio 2021. 

k) De som jobber innen helse og omsorg er helter og trenger flere hender på jobb. Mange 

er slitne pga pandemi. Rekrutteringen er vanskeligst for sykepleiere. Norge har nok 

utdannede sykepleiere, men de velger andre yrker pga arbeidsbelastning. 

l) Samme som over 

m) Fagforbundet og Sykepleierforbundet har etterspurt forhandlinger om pandemitillegg for 

de som jobber på teststasjonen vår på Einmoen. Trondheim har tilsvarende ordning. Det 

er smitterisiko og ubekvemme arbeidsforhold. Her er pengene. Størrelsen på beløpet er 

usikker fordi vi ikke vet hvor lenge pandemien varer. 

n) Rosinen i pølsa: 

Alle kuttene har gitt rom i budsjettet for bygging av ny skole i sjølve Skaun, på følgende 
forutsetninger:  

 Prosjekteringsmidler på 3 millioner kroner i 2021, slår inn med 150 000 kroner i 

driftsbudsjettet fra og med 2021 

 Byggestart første byggetrinn 2022, ferdigstilt høst 2023, slår inn med 3 millioner i 

driftsbudsjettet fra 2023. 

 Kostnad første byggetrinn: 120 millioner. 40 millioner fra fond. Gir et låneopptak på ca 

60 millioner etter at mva er trukket fra. Utregningene er løst basert på side 5 i 

kommunedirektørens svar på spørsmål vedrørende budsjett. 

Altså prosjekteres hele skolen og hele barnehagen, men vi bygger skole for 200 elever i første 
byggetrinn. Fortrinnsvis på en billigere tomt enn dagens dyre og trange tomt på Venn. 

 

Forslaget fremmet av KrF fikk 1 stemme og falt dermed. Den som stemte for var David Sørli 
Nielsen, KrF. 

 

 

Verbalforslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024: 
 
Verbalforslag fremmet av Mildrid W. Gimseng på vegne av flertallsgruppa:  
1. Kommunestyret ønsker at kostnader ifbm innføring av fagfornyelsen synliggjøres i økrap1. 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Kommunestyret ønsker en redegjørelse om virkningen av ny ressurstildelingsmodell i 
Skaunaskolen i forbindelse med økrap 1.  
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Kommunestyret vil ha en gjennomgang av IKS samarbeidet med Melhus i områdene 
barnevern og IKT våren 2021.  
Enstemmig vedtatt. 



 
4. Kommunestyret ønsker en oppdatert prognose for kostnader ifbm prosjektering av Venn 
oppvekstsenter. Prognosen skal inneholde kostnader med bygging av barnehage og skole på 
Venn, Skaun menighetshus og barnehage på Jåren/Råbygda.  
 
Vedtatt mot 3 stemmer, de som stemte imot var Høyres representanter Erik Fenstad, Barbro 
Bolme og Jørgen Høyem. 
 
 
Ove Sem fremmet følgende verbalforslag på vegne Arbeiderpartiet: 
Skaun Arbeiderparti ber kommunedirektøren gå i dialog med NAV Skaun om å opprette et 

prosjekt som øker kvalifiseringsgraden, og skaper mulighet for at flest mulig av kommunens 

bosatte flyktninger kommer i jobb. Dette kan gjøres gjennom bl.a. utvidet norskopplæring i regi 

av voksenopplæringa og/eller språkopplæring i bedrifter. Det bes om at hensiktsmessige tiltak 

utvikles med mål om å øke muligheten for bosatte flyktninger til å komme inn i jobb som 

resulterer i varig tilknytning til arbeidslivet.  

 

Tiltaket finansieres innenfor rammen av flyktningefondet. 

 

Verbalforslaget fremmet av Ove Sem, Ap, ble enstemmig vedtatt. 

 

Verbalforslag fremmet av Erik Fenstad på vegne av Høyre (uten budsjettkonsekvens): 

Skaun kommune starter opp prosjekteringen av Venn oppvekstsenter så snart områdeplan for 

Venn tillater det. Midler avsatt til dette i 2023 disponeres til dette uten at det får budsjettmessig 

konsekvens for økonomiplanperioden. 

Verbalforslaget fremmet av Høyre falt mot 5 stemmer. De som stemte for var Høyres 
representanter Erik Fenstad, Barbro Bolme og Jørgen Høyem, Anita Gilde, FrP og David Sørli 
Nielsen, KrF. 
 

Verbalforslag fremmet av David Sørli Nielsen, KrF: 

1. Når neste års budsjettnotat utarbeides, skal det inkluderes et avsnitt om hvordan 
integreringstilskuddet benyttes, f.eks slik Orkland kommune gjør det. Kostnader knyttet 
til integrering er spredt over mange forskjellige enheter, men de fleste av dem bør være 
mulige å ta med i en oppstilling som synliggjør det arbeidet som gjøres. 
 
Forslaget falt mot 2 stemmer. De som stemte for var Anita Gilde, FrP og David Sørli 
Nielsen, KrF. 
 

2. Når neste års budsjettnotat utarbeides, skal det inkluderes en oversikt over mulige 
innsparinger som ikke er tatt med i kommunedirektørens forslag, på samme måte som vi i 
dag får en oversikt over nye tiltak som ikke inngår (kapittel 8). 

 
Forslaget falt mot 4 stemmer. De som stemte for var Anita Gilde, FrP, David Sørli Nielsen, KrF 
og Høyres representanter Barbro Bolme og Erik Fenstad.  
 
 

 



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.  
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.   

 
Formannskapet vedtar kommunedirektørens innstilling med følgende tillegg til driftsbudsjettet 
2021 og økonomiplan 2024 (innarbeidet i tabell nedenfor): 
 



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  
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 
 
 

 

 Budsjett 

2021 

Økonomiplan 

2022 2023 2024 

Skatt på formue og inntekt -217 957 -217 957 -217 957 -217 957 

Eiendomsskatt -22 550 -22 550 -22 550 -22 550 

Ordinært rammetilskudd -285 924 -280 096 -280 066 -280 036 

Andre generelle driftsinntekter -12 460 -12 460 -12 460 -12 460 

Sum generelle driftsinntekter -538 891 -533 063 -533 033 -533 003 

 



 Budsjett 

2021 

Økonomiplan 

2022 2023 2024 

Sum bevilgninger drift, netto 503 232 494 055 485 325 478 421 

Avskrivninger 37 390 37 390 37 390 37 390 

Sum netto driftsutgifter 540 622 531 445 522 715 515 811 

Brutto driftsresultat 1 731 -1 618 -10 318 -17 192 

 

Renteinntekter og utbytte -4 895 -4 895 -4 895 -4 895 

Utbytter -4 360 -4 360 -3 800 -3 800 

Gevinster og tap på finansielle 

omløpsmidler -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Renteutgifter 12 113 13 833 15 751 16 396 

Avdrag på lån 33 822 36 977 43 008 47 667 

Netto finansutgifter 35 380 40 254 48 764 54 068 

 

Motpost avskrivninger -37 390 -37 390 -37 390 -37 390 

Netto driftsresultat -279 1 246 1 056 -514 

 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat 

Overføring til investering 9 820 5 440 5 800 43 400 

Netto avsetning/bruk bundne fond -2 534 -3 778 -4 272 -2 572 

Netto avsetning/bruk 

disposisjonsfond drift 

2 813 2 532 3 216 3 086 

Netto avsetning/bruk 

disposisjonsfond investering 

-9 820 -5 440 -5 800 -43 400 

Sum disponering eller dekning av 

netto driftsresultat 

279 -1 246 -1 056 514 

Fremført til inndekning senere år 0 0 0 0 

 
Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling med følgende tillegg til driftsbudsjettet 2021 
og økonomiplan 2024: 
 

 Budsjett 2021 

Sommerjobb ungdom 200 000 

Områdeplan Venn 650 000 

Bruk av fond 
Orkdalsregionen 

-200 000 



Bruk av 
disposisjonsfond 

-650 000 

 

 Gjenstående midler av bevilgede midler fra budsjett 2020 til områdeplan Venn, avsettes til 
videre arbeid med prosjekt områdeplan Venn i 2021. 

 

 Det tilleggsbevilges kr 200 000 til sommerjobb for ungdom. Dette tas fra gjenstående 
fondsmidler gitt av Orkdalsregionen i 2020.  

 
 
Kommuestyret vedtok følgende verbalforslag: 

1. Kommunestyret ønsker at kostnader ifbm innføring av fagfornyelsen synliggjøres i økrap1.  

2. Kommunestyret ønsker en redegjørelse om virkningen av ny ressurstildelingsmodell i 

Skaunaskolen i forbindelse med økrap 1.  

3. Kommunestyret vil ha en gjennomgang av IKS samarbeidet med Melhus i områdene 

barnevern og IKT våren 2021.  

4. Kommunestyret ønsker en oppdatert prognose for kostnader ifbm prosjektering av Venn 

oppvekstsenter. Prognosen skal inneholde kostnader med bygging av barnehage og skole på 

Venn, Skaun menighetshus og barnehage på Jåren/Råbygda.  

5. Skaun Arbeiderparti ber kommunedirektøren gå i dialog med NAV Skaun om å opprette et 

prosjekt som øker kvalifiseringsgraden, og skaper mulighet for at flest mulig av kommunens 

bosatte flyktninger kommer i jobb. Dette kan gjøres gjennom bl.a. utvidet norskopplæring i regi 

av voksenopplæringa og/eller språkopplæring i bedrifter. Det bes om at hensiktsmessige tiltak 

utvikles med mål om å øke muligheten for bosatte flyktninger til å komme inn i jobb som 

resulterer i varig tilknytning til arbeidslivet.  
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