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TEMA

• Dataangrep mot en av kommunens underleverandører

• Covid- 19 – status

• 17. mai  - program

• Grunnskole for voksne – ny tjeneste fra høsten av

• Digitale folkemøter – vann og avløpsarbeider

• Fagråd Skaun Næringsforeninga i Trondheim– bli kjentmøte 12.05

• Administrativt organisasjonskart – status

• Romprogram rådhuset

• Interkommunale samarbeid
• Spørsmål til kommunedirektøren

- Status for omstillingsprosjektet – MDG

- Gatelys  - H



DATAANGREP MOT EN AV KOMMUNES 

UNDERLEVERANDØRER

• Gjelder underleverandør innen vann- og avløpstjenester

• Gjelder flere kommuner

• «Løsepengevirus» - en type som normalt blir brukt til å angripe store offentlige aktører

• Ingen indikasjon på at data har blitt brukt eller misbrukt

• Rutiner er satt i verk – det meldes avvik til Datatilsynet

• Personvernombud er involvert for å vurdere personvernkonsekvensene

• Nøye gjennomgang sammen med leverandøren, med redusert tilgang til systemet noen dager

• Kommunen har et alternativt system, og det vil ikke være snakk om nedetid av betydning

• Pressemelding går ut i kveld

• Informasjonssikkerhet blir tema i kommunestyret 10. juni
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COVID-19 – STATUS

• Vaksinering: Gruppe 7: 18 - 44 år med underliggende sykdommer. 

• Fortsatt god arbeidsflyt – både ansatte og frivillige 

• Satser på å få til full vaksinering også i sommer med delvis innleie av 

personell 

• Statsforvalteren antyder dobbelt antall doser i juni – ca 500 doser i uka. 

Uvisst hva vi får av doser i juli.
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17. MAI I SKAUN

«Vårt hovedmål for årets 17. mai er at det skal være en 17. mai for alle – innenfor de koronareglene vi har»

• Mer omfattende og variert program enn i 2020, med folkefeiring på et vis som ikke føerr

til sammenstimlinger og folkemengder

• Komiteene har vært kreative med alt fra pyntede turstier til Skaun-Kahoot og QR-kodetog

• Det blir barnesang, nasjonalsang, taler og korpsmusikk

• Kohorttog og til og med en egen hilsen fra statsministeren

• Digital hovedplattform blir Facebooksida «17. mai i Skaun» med formidling av det det 

som skjer i form av bilder, strømming og filminnslag. #17maiiskaun, #mittskaun
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GRUNNSKOLE FOR VOKSNE- NY TJENESTE FRA HØSTEN
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• Kommunen har plikt til å til by grunnskole for voksne etter opplæringsloven kap. 4

• Har tidligere kjøpt tjenesten fra Orkland, Melhus og Trondheim

• Refusjon- og skyssutgifter på ca 140 000,- kr pr elev pr. skoleår

• I snitt 3 elever pr. år 

• Økning i elevtall pga tilflytting våren 2021 ->  vil få 7 eller 8 elever fra høsten 2021.

• Høsten 2022 vil vi få ca. nye 10 elever

• Etablere tjenesten i samarbeid mellom Skaun ungdomsskole og Skaun voksenopplæring 
og flyktningetjeneste. Vil utgjøre ca. et lærerårsverk for skoleåret 21/22

• Kostnad på anslagsvis 500.000 kr. Del av Økonomirapport 1



DIGITALE FOLKEMØTER – PÅGÅENDE PROSJEKTER –

TEKNISK KONTOR

• Benyttet i forbindelse med vann – og avløpsarbeider på Ilhaugen, Buvika (11.5.21)

• Målgruppe: berørte grunneiere

• Hensikt: gi informasjon om hvordan prosjektene vil påvirke grunneierne.

• Format: teamsmøte der det kan stilles spørsmål og gis innspill i chatten

• Gode erfaringer med møteformen og det blir et tilsvarende opplegg i slutten av mai med 

tema pumpestasjon i Børsa

• Teamsmøtene er tilgjengelig i ettertid på hjemmesida under «Bolig, eiendom og samfunn» 

– «Pågående prosjekter».
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FAGRÅD SKAUN NÆRINGSFORENINGA I TRONDHEIM –

BLI-KJENTMØTE 12.05

• Oppstart av dialog / bli- kjent 

• Få søknader til næringsfond – «koronakompensasjon»- behov?

• Bli aktivt involvert i strategiarbeid (samfunnsdel og arealdel)

• Bruke fagrådet som aktiv samarbeidspartner framover

• Hvordan forankre næring i kommuneorganisasjonen – organisasjonskart?
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ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART -

UTGANGSPUNKT 

9 Fra orienteringssak til formannskapet 2020.



ER VI RIKTIG ORGANISERT – ADMINISTRATIVT?

• For å nå visjon, overordna mål og strategier til beste for innbyggerne?

• For å håndtere utfordringene?

• For å bygge ned siloer og tenke tverrfaglighet

• Svar: Organisasjonskartet må være dynamisk og tilpasse seg strategier og 
utfordringer. 

• Derfor: kartet må vurderes jevnlig. Nå i 2021, neste gang når samfunnsdelen er 
vedtatt (i 2022 eller tidlig 2023)
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Lederforankring

28.04  Ståstedsanalyse ledermøte – sterke og svake sider ved dagens organisering

26.05 Muligheter og «trusler»/ utfordringer framover. Innspill til kartet

August – forankring i kommunedirektørens ledergruppe

August – kommunedirektøren orienterer politisk nivå, beslutter og nytt organisasjonskart 
iverksettes. 

Tillitsvalgte

06.05  Ståstedsanalyse  - invitasjon til å vurdere sterke og svake sider i dag

29.06  Muligheter og «trusler»/ utfordringer framover. Innspill til kartet.
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PROSESSEN FRAM MOT IVERKSETTING AV 

ADMINISTRATIVT  ORGANISASJONSKART



ROMPROGRAM RÅDHUSET

• Bakgrunn:

• Verbalforslag – budsjettbehandlingen 12.12.2019:

«Det bes om at det utredes ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset, med tilhørende ventilasjonsanlegg. Plan for arbeidet legges fram for 
politisk behandling. Evt ombygging må vurderes tatt inn i Ør 1 eller Ør 2.»

• Vedtak i sak 80/20 – Utredning ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset:

• 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. 

• Kort, mellomlang og lengre sikt

• På kort sikt: kontorer til kommunalsjefer. Forslag fra kommunedirektøren: gjøre om formannskapssalen til  to kontor

• Møteromsavdeling i 3. etasje – forslag fra kommunedirektøren: - med bl.a. formannskapssal

• Muligheter for å tenke kontorfellesskap for noen avdelinger?

• Enhetsleder drift og kommunedirektøren samarbeider om romprogrammet og involverer stabsmøtet

• Blir tema i økonomirapport 1
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INTERKOMMUNALE SAMARBEID

• Verbalforslag i kommunestyret i desember: «Kommunestyret vil ha en gjennomgang av IKS 

samarbeidet med Melhus i områdene barnevern og IKT våren 2021» 

• IT  - under arbeid – egen gruppe med representanter fra Melhus, Skaun og IT Midt.

• Tema i styringsgruppen for barnevernsamarbeidet

• Politisk bestilling  fra oktober 2020:  

«Kommunedirektøren bes utarbeide en strategi for fremtidig interkommunalt samarbeid, hvilke 

tjenesteområder ansees som aktuelle og på hvilke oppgaveområder er det påkrevd. I strategien bør det 

fremgå hvilke kriterier kommunen ønsker for interkommunalt samarbeid»

• Økonomisjef  og kommunedirektør forbereder politisk sak i juni
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SPØRSMÅL TIL KOMMUNEDIREKTØREN

• Spørsmål fra Pareja, MDG om status for omstillingsprosjekt:

«I 2019 hadde enhetene i Skaun kommune et samlet overforbruk på 11.2 millioner kroner. I forbindelse med dette ble det startet et

omstillingsprosjekt som har til formål å få oversikt over økonomien og forebygge videre merforbruk. MDG så svært positivt på dette 

tiltaket og vi ønsker en oppdatering om status i dette prosjektet og hvilke konkrete resultater man har oppnådd hittil». 

• Svar: Dette omtales i Økonomirapport 1 i formannskapet 3. juni og kommunestyret 10. juni

• Spørsmål fra Fenstad, H om slukking av gatelys i Skaun:

«Jeg har fått en del henvendelser om at man har valgt å slå av gatelysene i Skaun. Jeg lurer på om det man sparer i penger på dette er 
mer verdt en samfunnsnytten ved at folk føler en trygghet i sitt nærmiljø. På Ilhaugen må ungdommen bruke hodelykt for å komme 
seg hjem fra en pizzakveld med venner. Eller bli hentet av sine foresatte i bil. Kan man vurdere bruk av LED-lys når gamle 
lyspærer har gått. Man må da riktignok skifte hele armaturen, men det kan være mer «lønnsomt» enn at man mørklegger store 
områder».
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SPØRSMÅL TIL KOMMUNEDIREKTØREN

Svar om gatelys:

Det vises til tidligere kommunestyrevedtak (fra 2007-2008)  om at gatelysene skal være 

slukket i perioden 1. mai til 1. september. Pga ønsker om at lysene skal tennes fra og med 

skolestart i august, altså en uke tidligere, slukkes de en uke før også.

Utskiftning til LED-armaturer vil gi reduserte driftskostnader, og kostnadene til utskifting vil 

betale seg i løpet av 3-4 år gjennom sparte strømkostnader. Bevilgning og finansiering av 

tiltaket må skje over det ordinære driftsbudsjettet.
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