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TEMA

• Befolkningstall per 3. kvartal 

• Nytt oppvekstsenter på Venn - status

• Byvekstavtalen – løypemelding

• Bruk av lokalene i rådhusets sokkel – tidligere brannstasjon

• Kildesortering

• Tilleggsopplysninger til sak 89/22 - Saldering

av drifts- og investeringsregnskapet 2022

• Helseplattformen – status ved ass. avd. dir Øyvind Høyland



NYE BEFOLKNINGSTALL FRA SSB – PER 3. KVARTAL
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2022K1 2022K2 2022K3 Hittil i år

Befolkning ved inngangen av kvartalet 8 360 8 381 8 368 8 360

Fødde 19 39 18 76

Døde 10 13 10 33

Fødselsoverskot 9 26 8 43

Innvandring 8 11 15 34

Utvandring 6 4 7 17

Innflytting, innalandsk 95 80 169 344

Utflytting, innalandsk 85 126 126 337

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring 12 -39 51 24

Folkevekst 21 -13 59 67 0,8 %

Befolkning ved utgangen av kvartalet 8 381 8 368 8 427 8 427



NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN 

Foreløpige anslag fra geotekniker

• Det er funnet kvikkleire på tomten

• Tomten er bebyggbar

• Geotekniker anslår at det er gjort tilstrekkelige grunnundersøkelser til å begynne arbeid 

med å tegne/plassere bygg på tomten i slutten av februar/starten av mars

• Rapport med «endelig» konklusjon kommer i slutten av februar

• Detaljert plassering og pris for nytt gårdstun kan bestemmes når rapport foreligger
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NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ VENN 

Sak i formannskapet 31. januar 2023

• Oppdatert kalkyle

• Videre plan for prosjektet 
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BYVEKSTFORHANDLINGENE - LØYPEMELDING

• Det er siden 30.09 avholdt 4 forberedende møter mellom lokale parter 

• Administrativ arbeidsgruppe med representanter fra kommunene jobber mellom de 

forberedende møtene

• Forhandlingsmøte med staten ble avholdt 9. desember, neste planlegges 21. desember.

• Lokalt jobbes det med presentasjon av utfordringsbilde, mulige løsninger og våre planer

• Sentralt tema er fordeling og størrelse av midler til kommunene

• Utvikling av samordnet parkeringspolitikk er også et tema

• Orienteringssak og ev. prinsipielle avklaringer i formannskapet 31. januar
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SOKKEL PÅ RÅDHUSET – BRUK AV TIDLIGERE 

BRANNSTASJON

• Eiendomsdrift tar over lokalene i Skaun rådhus etter Brann og redning 
Orkland (BRO). Målet er at lokalene taes i bruk så raskt som mulig i 2023. 
Behovet for vedlikehold, ombygging og oppgradering er nå under kartlegging. 
Arbeidet forsøkes prioritert parallelt med ordinær drift og fortrinnsvis 
innenfor egne budsjettrammer. 

• Til informasjon er lokalene benyttet som midlertidige lokaler til andre enheter 
og viktige aktiviteter i 2022. Dette er årsaken til at lokalene har inneholdt og 
fortsatt inneholder diverse utstyr. Ungdomsarbeid på SUS, SommerSkaun, 
Frivilligsentralen og ITMidt. Eiendomsdrift vil sørge for en fortsatt god 
dialog med alle brukere ved overtakelse av lokalene.



KILDESORTERING

• ReMidt starter utrulling av dunker over nyttår, og det er 17 kommuner 

som skal ha dette og det vil ta en stund før de har fullført alle. ReMidt

forbereder nå et informasjonsbrev til alle kommuner om den nye 

ordningen i forhold til utsortering av matavfall og glass/metall.

• Selv om vi ikke har fått en eksakt dato, kan alle enheter starte 

forberedelser for oppstart av utsortering av matavfall og glass/metall. 

I første omgang gjelder dette interne rutiner. 

• Etter hvert vil også innsamling av plast hentes av ReMidt.



KILDESORTERING

Matavfall og glass/metall

• Skaun kommune og ReMidt er enig om å gjennomføre et prøveprosjekt 

med Børsa skole og Rossvollheimen. Erfaringer fra dette deles med alle 

enheter fortløpende.

• Når det gjelder skolene vil det fortrinnsvis være 140 litere og 240 litere

som blir satt ut til matavfall og glass/metall, som blir hentet på samme 

ruter som husholdning. Matavfall hver 14.dag og glass/metall dunken 

hver 6.uke. Andre enheter kan ha behov for andre tømmefrekvenser.



KILDESORTERING

Plastguide

• Eiendomsdrift sørger for levering av stativer for innsamling av plast fra alle 
enheter (tiltak i plaststrategien). 

• Vår leverandør av renholdsprodukter MASKE har laget en plastguide som skal 
gjøre det lettere å holde styr på hva som er hva; enkelte typer plast kan 
resirkuleres, andre typer kan ikke – mens andre igjen er biologisk nedbrytbare.

• Plastguide Maske | Dyktige fagfolk - smarte 
løsninger

https://www.maske.no/plastguide?itm_source=Milj%C3%B8smart&itm_medium=kategoriside&itm_campaign=Milj%C3%B8brosjyre


TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SAK 89/22: SALDERING

AV DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 2022

• Oppjustering av skatt og rammetilskudd etter november:

Økning med totalt 20,5 millioner kroner 

inkludert korona- og vaksinekompensasjon på 7,9 millioner kroner

økt skatteanslag for 2022 på nesten 10,0 millioner kroner

• Avkastning på langsiktige plasseringer

ny prognose etter november: negativ avkastning på 3,2 millioner kroner (i saken 4,0 
millioner kroner)

• Ny prognose netto driftsresultat for 2022: pluss 7,6 millioner kroner (i saken 

minus 13,7 millioner kroner)
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HELSEPLATTFORMEN

Status ved ass. avdelingsdirektør Øyvind Høyland 
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