
PMU 5. oktober 
Kommunedirektøren orienterer



Kommunedirektøren orienterer:
• Befaring – VY  - knyttet til skolekjøring

• Status for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel

• Oppfølging av prosjektet - Ølsholmskjæret

• Status for arbeidet med utbyggingsavtale Børsa Vest

• Næringsetablering – Viggja

• Søknad - Forskningsrådet - grunnforhold 

• Planprosess - Hove camping 



Invitasjon til å delta på befaring med VY

• Befaring 29. september med VY, der ATB og Skaun kommune deltok
• Fylkeskommunen var invitert men deltok ikke
• Bussjåførene ønsket å vise utfordringer på skoleruten 
• Kjørte skoleruten  og pekte på problemområder
• Størst utfordringer knyttet til fylkesveier 
• Alle problemstrekningene er pekt på i innspillet til handlingsprogrammet 
• Lokale veier – Buvikåsen 
• Knyttes til utfordringer med vegetasjon og hull i veien - følges opp av 

kommunen. 
• Vy skriver et  referat 
• Konklusjon: Svært dårlig veistandard på fylkesveiene 



Interessegruppe Type møte/metode hvor og når Ansvar for gjennomføring

Ungdom (11-16)

Ungdom (16-25)

Innovasjonscamp

Samtale, intervju.

Gjennomført: Ungdomsskolen, mars 
22

Gjennomført: Sept.

Oppvekst- MOT, ungt 
Entreprenørskap.

Barn (5-14)

Barnehage (4-6)

Minecraft

Barnestemmen – Når æ blir stor

Utvalgte barneskoler – i full gang.

Utvalgte barnehager – i full gang.
Aug./sept.

Ledere og lærere på tjenesteområdet 
oppvekst.

Næringslivet/
innbyggere

Workshop Gjennomført: K-styresalene
13. Sept.

Næringsforeningen i Trondheimsreg., 
kom. Dir./ordfører.

Eldre innbyggere Hva er viktig for deg? Gjennomført:
spurte brukere 9. juni.

Hjemmetjenesten

Eldre innbyggere Workshop Gjennomført
Tangen 20. september.

Eldrerådet, RFF  og administrasjon

Lag/foreninger
innbyggere

Innbyggerpanel
Skaunstemmen.

Gjennomført: 
rådhuset, sept. 21

Politikere og administrasjon,

Ansatte SWOT Gjennomført
sept.

Kommunalsjef og enhetsledere 

Alle innbyggere Innspillstre på biblioteket, Gjennomført: september-okt. Kultur (biblioteksjefen).
Politikere Politisk verksted. Seminar

27. oktober
Admin., politikere evt. inviterte 
foredragsholdere.



Seminar – Skaun og næringsutvikling
Innspillstre



Tangen – eldrerådet og
pensjonisforeningen.



Når æ bli stor!  - visjoner om framtiden.

• Barneskolen • Barnehagen



Oppfølging av prosjekt

Ølsholmskjæret
• Prosjekt er igangsatt 
• Prosjektleder er valgt 
• Tar utgangspunkt i eksiterende 

materiale
• Utarbeider en 

prosjektbeskrivelse
• Søke om spillemidler

Status for arbeidet med 
utbyggingsavtale Børsa Vest 

• Har hatt møte med utbyggere 
• Det jobbes med modell for 

utbyggingsavtaler 



Prosjekt.
Søknad - Forskningsrådet - grunnforhold 

• Kommunen har sammen med NGI og 
Lillestrøm kommune sendt søknad til 
Norsk Forskningsråd for utvikling av 
nye målemetoder for geoteknikk

• Søknadsramme 7 millioner kr. 
Kommunens andel er på 600.000 kr.

• Deltakelse fra 7 andre kommuner, 
NVE, DSB.

• Kunnskapen vil bli brukt i arealdelen, 
planarbeid, byggesak og beredskap

Planprosess - Hove camping 

• Oppfølging av brannsikkerhetstiltak
• Oppstartsmøte avholdt den 23.09
• Basert på eksisterende virksomhet
• Ønske om forenklet planprosess
• Direkte utleggelse til høring



Prosjekt

Næringspark Viggja
• Anmodning om oppstart 

mottatt
• Samarbeid med Orkland 

kommune
• Orkland har mottatt 

innsigelse på 
næringsområdet rett sør 
for planområdet
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