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TEMA

• Behov for ekstra grunnundersøkelser ved Buvik 

kirke

• Samarbeidsavtale om VTA-plasser – Rosenvik?

• Funn fra «Skaunstemmen»



BEHOV FOR EKSTRA GRUNNUNDERSØKELSER VED 

BUVIK KIRKE

• Det er avdekket behov for ytterligere undersøkelser ved Buvik kirke og eksisterende 
boligområde. Disse undersøkelsene er nødvendige uavhengig av prosjektet 
«kirkegårdsutvidelse».

• Bakgrunnen for behovet er å få klarhet i risikoen for området og eventuelt valg av sikringstiltak. 
Usikkerheten skyldes manglende kartlegging av hydrologiske forhold mht.  skredfare. 

• Hensikten med undersøkelsene er gjøre sikringstiltak for å øke sikkerheten for eksisterende 
bebyggelse, håndtere mindre tiltak og sikre gjennomføring av kirkegårdsutvidelsen.

• Kommunen har med hjelp av NGI søkt til NVE om støtte for videre grunnundersøkelser. 

• Kostnader ved undersøkelsen er stipulert til kr. 800.000,-. Det er bekreftet at NVE bidrar med 
kr. 400.000,-

• Bevilgning legges fram som sak i ØR1, da dette ikke ligger inne i budsjettet



• Området markert oransje 

vurderes sikret

• Drensledningen fra seint 

1960- tallet kan bidra til 

erodering (synkehull i 

samme trasé)

• Vannoppkom tyder på mye 

grunnvann i øvre lag
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SAMARBEID OM VTA-PLASSER – ROSENVIK?

• Skaun kommune eier 8% av aksjene i Rosenvik Holding AS, og er 3. største eier.

• «Rosenvik er et viktig supplement til Kapto AS som en tiltaksarrangør også for Skaun kommune og 

NAV. Skaun kommune bør ta en aktiv rolle i selskapet for å gjøre det i stand til å yte de tilbud 

kommunen har behov for. Selskapet skal drives effektivt, og i henhold til etiske retningslinjer» 

(Eierskapsmelding 2021, s. 14)

• Møte med ledelsen i Rosenvik 31. mars om muligheter for å inngå en samarbeidsavtale om 

kjøp av «varig tilrettelagte arbeidsplasser».

• Erfarer at ansatte flytter mellom kommunene og mister dermed sin ansettelse

• Vurdering av behov og økonomi sammen med NAV, der kommunedirektøren vil 

konkludere om å tilrå en slik samarbeidsavtale eller ikke 
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- Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

OM KOMMUNEPLANARBEIDET



SKAUNSTEMMEN 

Resultat 



Hensikten med Skaun stemmen 

• Innspill til kommuneplanen i alle fasene 

• Grunnlag for å velge ut hva som skal utredes

• Sier noe om ønsket om prioriteringer 

• Kan benyttes som grunnlag for dialogen om 

- visjon, satsingsområder og mål

• Viktig for videre opplegg for medvirkning



• HVEM HAR SVART?

• Relativ jevn fordeling av svar i forhold til 

befolkning 

• Litt flere kvinner enn menn

• Høy utdanning (i tråd med statistikk).

• Litt over halvparten av de som har svart 

er innflyttere 

• De fleste av disse har bodd har over 10 

år 

• Noen hytteeiere

• Over 30% av innbyggerne har svart 



HVOR BOR DE SOM HAR SVART?
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Hva er folk mest fornøyd med? 

• Svært mange mener Skaun er en god oppvekst og bokommune

• Godt fornøyd med turstier og aktivitetstilbud og kulturtilbud.

• Samarbeid med frivilligheten får gode tilbakemeldinger. 
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HVA ER FOLK MINST FORNØYD MED? 

- TEMA FOR OPPFØLGING I KOMNUNEPLANARBEIDET?

• Få gode møteplasser og sosiale treffsteder- Dette er også noe som ungdommen i Skaun 

ønsker seg. 

• Tilgangen på kollektivtrafikk – dette er også innspill som ungdommen har gitt. 

• Tilgangen på arbeidsplasser

• Tilgang på boligtomter 
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MØTEPLASSER.



MER PENGER TIL SKOLER OG BARNEHAGE. 

OGSÅ VIKTIG MED KOMMUNAL INFRASTRUKTUR OG 

HELSE OG MESTRING. 
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HVA SKAL VI MARKEDSFØRE OSS SOM?
KANSKJE ER DETTE GRUNNLAGET FOR Å DRØFTE VISJON?

• Bokommune med 

friluftsliv er helt klart en 

vinner. 

• Kultur og folkehelse 

kommer etter – henger 

sammen med det første 

punktet.

• Næring og landbruk og 

innovasjon – mange 

savner flere arbeidsplasser 

i kommunen.



AKTIV OG ATTRAKTIV

• Skal visjonen opprettholdes?

• Hvordan gi visjonen et innhold for befolkningen, ansatte og politiskere?
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HVA KAN VI UTVIKLE OSS PÅ? 
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• Vanskelig å finne jobb

• Få møtesteder

• Vanskelig å finne bolig.

• Vanskelig å få 

barnehagepllass.



SAMSKAPING

Hvordan jobbe med dette?

22



MED EGNE ORD (66 SIDER)

• Barnehage og skole (Venn, 

Illhaugen)-kom igang nå!

• Løpende barnehageopptak

• Motorsportsenter- bra!

• Utbygging –vekst/vern

• Møteplasser barn og unge

• Eldre føler seg glemt
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• Lekeplasser

• Bedre kollektivtransport

• Bedre komm. tjenester (brøyting, 

byggesak, vei).

• Mange ønsker lavere kom. avgifter

• Flere arbeidsplasser

• Mer informasjon om aktiviteter 


