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TEMA

• Covid- 19 – status

• Remidt IKS – innspill til eierstrategi

• Åpenhetsbarometeret 2021 – resultater

• Holdeplassen

• Status for arbeidet med oppvekstsenter på Venn

• Forespørsel om næringsetablering - Lagerseksjoner AS Trøndelag



COVID 19 – ETTER GJENÅPNINGEN

• Forventer økt smitte i befolkningen

• Beredskap særlig innen distribusjon av hurtigtester

• «Etter om lag fire uker med nedjustert TISK forventer vi å kunne avvikle forskriftsregulert 

isolasjon. Dermed kan covid-19 håndteres som andre luftveisinfeksjoner» (info fra Helse og 

omsorgsdepartementet 24.09 om forventet beredskap)

• Viktig å følge utviklingen, særlig på sårbare arenaer som for eksempel Rossvollheimen

• Kontinuerlig vurdering alt etter smittesituasjonen 
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REMIDT IKS – INNSPILL TIL EIERSTRATEGI

- ReMidt IKS har laget et utkast til en framtidig felles eierstrategi: «Innspill til 

kommunal eierstrategi for ReMidt IKS»

- Frist for å komme med kommentarer er 1. november

- Eiermøte 8. november, deretter sendes saken tilbake til kommunene for politisk 

behandling og vedtak av kommunens eierstrategi for ReMidt IKS

- Sak direkte i kommunestyret 28. oktober, eller avvente endelig utkast og vedtak i 

kommunestyret i desember?



ÅPENHETSBAROMETERET - RESULTATER

• 32. plass av 38  i fylket (Kommunal Rapport og Pressens Offentlighetsutvalg som utfører undersøkelsen)

• Med åpenhet menes i hvilken grad vi gir tilgang til politiske dokumenter slik at journalister og folk generelt får 
innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene

• Vi fikk høy poengskår på bl.a.:

o Fulltekstdokumenter på hjemmesida

o Politiske dokumenter tilgjengelig på nett samtidig med at politikerne mottar disse

o Kontaktopplysninger til folkevalgte

o Kort intervall fra journalføring av dokument til det ligger på postlista

• Dette kan vi bli bedre på:

o Innsynsforespørsler kan svares ut raskere

o Mer avansert søkefunksjon i postlistene

o Postlistene kan ligge tilgjengelige lenger enn i dag

o Kommunalt ansatte skal være registrert i styrevervregisteret

Skaun har flere ganger fått positiv omtale fordi vi publiserer dokumenter i sin helhet på                    postlista, 
men vi har ambisjoner om å bli bedre på andre punkter
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HOLDEPLASSEN

• Holdeplassen er et lavterskel- / aktivitetstilbud for innbyggere i Skaun kommune med 

psykiske helse- og rusutfordringer

• Brukergruppen er for alle over 18 år

• Det er fokus på deltagernes ressurser og mestring.

• Holdeplassen skal være en trygg plass for alle deltagere, oppholdet kan variere fra 

enkeltbesøk til år. Alt etter den enkeltes behov

• Skaun kommune skal gi et tilbud til alle innbyggere med behov. Noen av våre 

deltagere klarer ikke å møte på Holdeplassen, vi vil derfor ha muligheten til å gi 

individuell miljøterapeutisk tilbud utenfor lokalene på Årvak



HOLDEPLASSEN – BAKGRUNN FOR ENDRING AV TILBUD

• Tidligere hadde vi ei gruppe for de eldste og ei gruppe for yngste deltagerne. Det skillet ble tatt bort 
og vi fikk et felles navn på alle aktivitetene; Holdeplassen. Det er ikke nødvendigvis alder som styrer 
behovet hos den enkelte deltager. Vi så derfor behov for å organisere tilbudet med utgangspunkt i 
aktiviteter. 

• Endringen medfører at vi ikke har personell på Årvak på onsdager. Holdeplassen er åpen for alle 4 
dager i uken. 

• Huset/ Årvak kan brukes av deltagerne på onsdager, og det er satt sammen en arbeidsgruppe med 
deltagere og avd. leder May Kristin Sæther som kommunens representant. Dette i tråd med fokuset på 
deltagernes ressurser og mulige mestringsmuligheter.  Flere av deltagerne har ressurser til å kunne 
drive et slik tilbud. Kommunen vil støtte opp om dette tiltaket ved deltagelse i arbeidsgruppen. 

• Brukerdialogen kunne ha vært bedre. Denne endringen ble første gang tatt opp ifm. navneendring for 
ca. 4 år siden. Det som har vært en naturlig utvikling for ansatte er kanskje ikke videreformidlet og like 
naturlig for deltagere som har vært med oss i flere år.                                                                      
Dette vil vi følge opp bedre fremover. 
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STATUS FOR ARBEIDET MED OPPVEKSTSENTER PÅ VENN

Det kom inn flere innsigelser og faglige råd fra Statsforvalteren (SF) og Trøndelag fylkeskommune (TF)

• Ikke god nok utnyttelse på «butikktomta» BAA2. krav på 4 boenheter/dekar

• Byggehøyder på oppvekstområdet(BOP2) må reduseres.

• Registrerte kulturminner må inn i plankart og bestemmelser.

• Fraråder bruk av gnr/bnr: 51/3 «Hernes tomta» til oppvekstsenter. SF og TF vil fremme innsigelse om 
området tas inn i planen.

Administrasjonen har hatt møte med myndighetene 21.09.2021

Videre arbeid: 

• Høydefastsettelser i forhold til prosjektering av oppvekstsenteret

• Begrunnelser/vurdering av utnyttelse på BAA2, B2 og Vennatunet (BOP1)

• Landbruksfaglig vurderinger ved flytting av tunet til Ola Venn
Forutsetter og arkeologiske undersøkelser

8



FORESPØRSEL OM NÆRINGSETABLERING
LAGERSEKSJONER TRØNDELAG AS (WWW.LAGERSEKSJONER.NO

KONSEPT

9

http://www.lagerseksjoner.no/
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SETT PÅ NÆRINGSOMRÅDER 

ULVDALEN

SNØFUGLLIA
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