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TEMA

• Covid- 19 – status

• Koronakompensasjon lokalt næringsliv – status

• Samfunnssikkerhet og beredskap

• Buvik kirkegård – løypemelding 

• Innkjøp

• Innovasjonscamp i Skaun

• Arctic Race søndag 14. august ’22

• Overordna årshjul for Skaun kommune



COVID-19 I SKAUN

- Smittestatus:

- Mye og økende smitte

- Anbefalinger:

- Munnbind når 1-meteren ikke kan overholdes

- Holde seg hjemme når man er syk

- God håndhygiene

- Hva gjør vi?

- Nytt TISK-regime (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene) som vi følger med selvregistrering av 
positive hurtigtester. Teststasjonen opprettholdes 

- Hurtigtester – utdeling med tydelig prioritering (symptomer)

- Tilpasser oss fortløpende etter situasjonen og endringer i nasjonale tiltak

- Hjemmekontor ikke lenger pålagt – utøve sunn fornuft

- «Koronaavtale» med kompensasjon for koronarelatert sykefravær (sentralt avtalt, sluttet oss til)

- God og tydelig informasjon er krevende, men noe vi strekker oss mot 
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KORONAKOMPENSASJON LOKALT NÆRINGSLIV - STATUS

Ramme 

Skaun Tildelt Rest Frist

1. Komp.ordning 2020 1 067 760 858 500 209 260 Løpende

2. Regional tildeling - Tr.lag sørvest IPR 350 000 350 000 0

3. Runde 1 - 2021 769 772 769 772 0 31.1

4. Runde 2 - 2021 250 000 247 342 2 658 31.1

5. Runde 3 - 2021 0 0 0

6. Runde 4 - 2021 0 0 0

7. Runde 5 - 2021 0 0 0

8. Runde 6 - 2021 321 000 0 321 000 30.6

2 758 532 2 225 614 530 260



KORONAKOMPENSASJON LOKALT NÆRINGSLIV - STATUS

Gunhild Saltnes, Saltnes gård 250 000 1,3,4

Arnstein Saltnes, Snefugl gård 250 000 1,3,4

Memento Network AS 350 000 1

Siv.ing. Dag R. Stensaas 75 000 1

Lykkja kro 350 000 1,3

Korn interiør 133 500 1,3

Siw Wiggen 35 000 2

Magnhild Rølvåg 115 000 2

Skaun kommune, sommerjobb ungd. 200 000 2

DvB invest 100 000 3

Skaun taxisentral 100 000 3

Kapto As 100 000 4

Fratelli Børsa 150 000 4

Tuva 17 307 3

2 225 807



SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

• Kort sikt (1-2 måneder)

• Læringspunkter etter Gyda og strømbortfall

• Vi har internt nødnett – behov for nødnett med samvirkeaktørene?

• Satellitt-telefoner – hvorfor? Hva? Anskaffelse og system for dette (Rossvollheimen?)

• Nødstrøm på rådhuset? (kriseledelse og serverrom, øvrige tjenester ved langvarig strømbrudd)

• Beredskapsplan – operativ del – oppdatert fra 1. februar

• Mellomlang sikt (2-4 måneder)

• Revidere helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse

• Revidere beredskapsplan overordna del

• Beredskapsøvelse med eksterne samarbeidspartnere som Sivilforsvaret, politiet, brann og redning, helse 
(ultimo april)

• Lengre sikt

• Del av arbeidet med både samfunnsdel og arealdel i kommuneplanen
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LØYPEMELDING –

BUVIK KIRKEGÅRD

• Skisseprosjekt pågår

• Geotekniker og landskapsarkitekt jobber med å enes 
om terreng

• Ser på plassering av minnelund

• Involvering av menighetsråd

• Politisk sak våren 2022

• Alternativer for etablering av kirkegård

• Kostnadsestimat

• Dersom omfang vedtas våren 2022 kan prosjektet 
ferdigstilles i 2023

• Ambisjon om å realisere ny parkeringsplass i 2022

• Generell risiko knyttet til geoteknikk



INNKJØP

Budsjettvedtaket:

«Kommunestyret ber om en orientering om innkjøpsreglementet og 

innkjøpsavtalene vi er underlagt».

- Lov om offentlige anskaffelser (2017) – Nærings- og fiskeridepartementet

- Forskrift om offentlige anskaffelser (siste versjon 2020)

- Eget økonomireglement (kap. 6: Retningslinjer for innkjøp) fra 2014



INNKJØP

Hovedprinsipper:

- Forholdsmessighet

- Konkurranse

- Likebehandling

- Forutberegnelighet og etterprøvbarhet

Konkurransetyper:

- 0 – 100 000 kroner: Direkte kjøp

- 100 000 kroner +: Minst 3 leverandører kontaktes

- 1,3 millioner kroner +: Nasjonal konkurranse

- 2 millioner kroner +: Konkurranse innenfor EØS-området (varer og tjenester)

- 51,5 millioner kroner +: Konkurranse innenfor EØS-området (bygg og anlegg)



INNKJØP

Krav som skal/kan stilles:

- Miljø

- Etikk

- Sosial dumping

- Antall ledd med underleverandører

- Lærlinger

- Universell utforming

- Økonomiske forhold



INNKJØP

Innkjøpsavtaler:

- Medisinsk forbruksmateriell (Værnesregionen)

- Kontor- og forbruksmateriell (Trøndelag fylkeskommune)

- Næringsmidler (Trøndelag fylkeskommune)

- Arbeidsklær (Trøndelag fylkeskommune)

- Rammeavtale for vei og vvs (Skaun kommune)

- Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester til bygg og anlegg (Skaun kommune)

- Dynamisk innkjøpsordning for bilanskaffelser (Skaun kommune)

- Diverse avtaler innenfor IT-området (IT-Midt og fylkeskommunen)



INNKJØP

Innkjøpsavtaler:

- Reisebyråtjenester, hotelltjenester (Trøndelag fylkeskommune)

- Arbeidstøy og verneutstyr (Trøndelag fylkeskommune)

- Maskiner og verktøy (Trøndelag fylkeskommune)

- Renholdsmaskiner (Trøndelag fylkeskommune)

- Kontormøbler (Trøndelag fylkeskommune)

- Vaskeritjenester og leie av tøy (Skaun kommune)



INNOVASJONSCAMP - VEDTAK I KST 9.12.21

Sak 104/21 – Skaun kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2023- 2025

Kommunestyret ber kommunedirektøren om raskt på nyåret å arrangere en temadag for 

kommunestyret og administrasjon (fagetater). På temadagen skal vi fokusere på barn- og 

unges oppvekstvilkår i Skaun.



ABSOLUTT- PROGRAMMET

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike 

aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet sammen utvikler kompetanse om 

handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.



INNOVASJONSCAMP 6.APRIL

Utarbeide en slogan og oppdrag 

for campen i samarbeid med 

ungdommer



HVA ER INNOVASJONSCAMP?
Innovasjonscamp er et idéverksted. Gruppene jobber kreativt 

med et reelt oppdrag og skal komme opp med egne 

løsningsforslag

En innovasjonscamp kan gå over én dag eller flere dager. 

Innovasjonscamp gjennomføres i et samarbeid mellom skole, 

innbyggere, en eller flere bedrifter/organisasjoner og Ungt 

Entreprenørskap. 

Skaun kommune utarbeider oppdrag og står, sammen med 

UE, for det faglige innholdet og veiledning av gruppene. Det 

jobbes med oppdraget i grupper og presenterer sine 

løsningsforslag for oppdragsgiver. 
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DELTAKERE

• Elever fra 9.trinn er vertskap

• Representanter fra elevrådene ved 
barneskolene i Skaun (ev. 7.trinn)

• Elever ved Skaun ungdomsskole

• Ungdomsrådet

• Representanter fra Råd for personer 
med funksjonsnedsettelser

• Eldrerådet

• Kulturrådet

• Idrettsrådet

• Ungt Entreprenørskap18

• Kommunestyrerepresentanter

• HOKU

• Fra administrasjonen: 

Barnehagestyrere, rektorer, fagledere 

BFH, enhetsleder BFH, NAV,  

barnehageansvarlig, kommunalsjef  helse 

og mestring, kommunalsjef  oppvekst, 

kommunalsjef  samfunn og kultur, 

kommunedirektør



PROSESS

18.januar

Planleggingsmøte med 
UE

22.Februar

Møte med gruppeledere 
fra 9.trinn

6.april

Gjennomføring av 
Innovasjoncamp i 

Rossvoll flerbrukshall
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Søndag 14.8

4. og siste 

etappe med 

start på 

Torvet, via 

Byneset, 

Skaun, 

Melhus og  

målgang ved 

Olavshallen



ARCTIC RACE OF NORWAY (ARN)

• ARN er et norsk selskap med ASO som deleier –fransk selskap som eier Tour de France

• ARN mottar både statlig og fylkeskommunal støtte

• Trondheim som vertskommune for 4. og siste etappe inviterer til et samarbeid om å 

utnytte potensialet for synlighet og historiefortelling på direktesendt  TV (TV2, videre via 

38 kanaler som når 190 land)

• Løypetrase: Det er ARN sitt ansvar å avklare dette med veimyndigheter, blålysetatene og 

ATB

• Vertskommunen vil invitere til et oppstartsmøte med Skaun kommune om hvordan vi kan 

samarbeide om profilering og folkeliv langs løypa (næringsliv, frivilligheten og kulturlivet)
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August

Januar

Februar

Mai

April

Mars

Juli

Oktober

Juni

Desember

September

November

Læring og 
analyse

Utfordrings-
bilde

Strategi, 
mål og 

tiltak

Økonomiplan 
Budsjett 2023

15.2 Kostra-rapportering

«Skaunstemmen» lanseres

22.2 Avslutte regnskap

31.3 Årsberetning  og regnskap

19.5  Kst behandler årsberetning og regnskap

21.6  Kst behandler ØR 1 og vedtakskontroll 

31.5 Frist styringsdialog 1 - tjenesteområdene

19.-20.5  Strategikonferanse 1- Utfordringsbildet 
presenteres og diskuteres

27.10 Kst behandler ØR 2 
og vedtakskontroll 

17.11 FSK behandler budsjett

13.12 Kst - Budsjettvedtak

30.11 Frist styringsdialog 2 -
tjenesteområdene 

OVERORDNA ÅRSHJUL 2022

14.10  Tjenesteområdenes 
budsjettforslag

15.9 Kst – Strategikonferanse 2

17.03 Kst - vedtakskontroll

30.06 Frist vernerunder (HMS)

31.03 Frist medarbeidersamtale 
med enhetsledere 

2.2. Tillitsvalgteforum 

Tillitsvalgteforum

Tillitsvalgteforum

Tillitsvalgteforum

Drøftingsmøte  lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger kap 4, 3,5 

Lønnsforhandlinger - evaluering

Beredskapsøvelse

http://www.skaun.kommune.no/

