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TEMA

• Finansreglementet - status

• Revidert nasjonalbudsjett

• Opplegg for medvirkning – kommuneplanarbeidet

• Boligpolitikk for eldre

• Vennskapskommunene –digitalt strategimøte



FINANSREGLEMENTET

Utkast til revidert finansreglement er klart

Krav til kvalitetssikring av en uavhengig instans (KomRev Nord)

- KomRevs konklusjon: «Kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning tillater en 

vesentlig andel av den langsiktige forvaltningen plassert i aksjefond. Vi kan derfor ikke bekrefte 

at reglementet hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko i finansforvaltningen.»

Kommunedirektøren har derfor valgt å utsette saken for å foreta noen vurderinger:

- Kan kommunestyret vedta finansreglementet med revisors forbehold

- Må vi endre reglementet for langsiktige plasseringer (selv om dette punktet har 

stått i tidligere reglement

- Innhente en «second opinion» fra annen ekstern instans



REVIDERT NASJONALBUDSJETT – ENIGHET MELLOM 

REGJERINGEN OG SV

Kommunene skal kompenseres for koronautgifter i perioden våren 2020 og til første 

halvår 2022. Kun verbalt, og usikkert beløp.

Våre koronautgifter så langt: 8,3 millioner kroner (foreløpig finansiert ved bruk av 

disposisjonsfondet).

Sosialhjelp: Sosialstønad prisjusteres opp med 3,4 % fra 1. juli, opp fra 1,3 %. Dekkes 

gjennom økt rammetilskudd

Rammetilskuddet reduseres som en følge av høy skatteinngang i år (totalt 600 

millioner kroner). Dette kommer i tillegg til allerede foreslått trekk på rundt 11,5 

milliard kroner.



KOMMUNEPLANENS

SAMFUNNSDEL –

OPPLEGG FOR 

MEDVIRKNING
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Framdrift og milepeler                     2022                                                                        2023 

Kommuneplanens samfunnsdel. 

  J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 

1. Innspills og utredningsfase                      

spørreundersøkelse-Skaunstemmen                      

Undersøkelser og utredninger                      

Utforming av diskusjonsgrunnlag og 
opplegg for medvirkning 

                     

Pol. godkjenning av fase 1                       

2. Medvirkningsfasen/dialogfasen                      

Work-shops og arrangementer med 
innbyggerne/politikere 

                     

Utforming av planforslag                      

3. Vedtaksfasen                       

Utkast til plan legges fram for pol. 
behandling 

                     

Planforslag sendes på høring                       

Pol. behandling og vedtak.                      



INNSPILLS- OG UTREDNINGSFASEN 

FERDIGSTILLES I JULI/AUGUST
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• Kunnskapsgrunnlag –

statistikk og utredninger

• «Skaunstemmen» er 

utgangspunkt for tema som 

er utredet

• Forslag til opplegg for 

medvirkning 

• Forankres og godkjennes av 

politisk nivå i 

august/september



STATUS – BOLIGPOLITIKK FOR ELDRE

Interpellasjon (sak 5/21) om eldreboliger der vedtaket ble slik:

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en vurdering av behovet for tilrettelagte 
boliger for eldre utenfor institusjon, og om omtalte tomt i Buvika gnr 5 bnr 26 i så fall kan benyttes til 
dette formålet.

Kommunestyret ønsker at denne vurderingen behandles i HOKU og deretter i kommunestyret i løpet av 
første kvartal 2022.

Oppfølging:

-Sak fremmet i HPKU 3. mai sak 23/2022  

Vedtak:

1. HOKU tar saken  til orientering

2. Saken vil bli innarbeidet i utviklingen av ny samfunnsdel i kommuneplanen.
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STRATEGI FOR BOLIGPOLITIKK FOR ELDRE

Kunnskapsgrunnlag: 

Rapporter om fremtidig boliger og boformer innenfor helse og mestring (2018)

Mulighetsstudie – om boligsosiale grep, behov for institusjonsplasser, utvikling av Rossvollheimen (2019).

Ny statistikk. 

Kommuneplan Samfunnsdel (2022).

-Strategi for boligpolitikk for eldre

-Følges opp i forbindelsene med revidering av  boligsosial handlingsplan

Kommuneplan arealdel (2023).

-Avklare og vurdere bruken av tomten (Saltnesøra)



UTBYGGING AV BOENHETER I SENTRUM AV BUVIKA

Dagens utbygging av boliger i sentrum av Buvika 

- Saltnessand: 180 boligenheter (2-4 år)

-Sanna Østre: ca 30 boligenheter (1-2)

-Sentrumsgården: ca 30 boligenheter. (ferdigstilt).

Mulig framtidig areal for boligutvikling for eldre

-Areal i dag. Delvis eid av kommunen (samarbeid evt. 
kjøp av areal).

-Saltnesøra, kommunalt areal: ca. 8 mål. 

-Saltnessand Øvre, privat areal: ca. 6 mål
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VENNSKAPSKOMMUNENE - STATUS

• Danske Langeland kommune har trukket seg fra samarbeidet (12/5-22)

• Skaun meldte (16/5-22) oss på treffet i Keuruu (Finland) 25.-28. august med en 

delegasjon på seks personer (kommunen 3 og Foreningen Norden Skaun 3)

• Keuruu foreslår at det fysiske treffet ikke gjennomføres nå,  og erstattes med et digitalt 

seminar 26. august, der strategi og veien videre for vennskapskommunesamarbeidet blir 

tema

• Skaun kommune vil melde positiv interesse for å delta på dette digitale strategimøtet 

• Representanter fra Foreningen Norden vil også inviteres
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