
Skaun
Senterparti 
kom

m
unevalget

2019

10 gode grunner ti l å stemme SENTERPARTIET

1. Sp vil utvikle Skaun ti l den beste bokommunen 
 i Midt-Norge       
2. Sp vil trygge tjenesteti lbudet nær folk    
  
3. Legge ti l rett e for akti ve eldre     
   
4. Etablere boligområder også utenom de etablerte 
 sentra i kommunen   
5. Skaun skal bli en grønnere kommune    
   
6. Sp vil øke den kommunale støtt en ti l frivillige 
 lag og organisasjoner  
7. Sp vil opprett holde fokuset på innholdet i 
 SFO og Skaunaskolen   
8. Sp vil ha god kvalitet i barnehagene    
   
9. Skogen som verdiskaper og miljøti ltak    
  
10. Tilrett elagte tursti er for alle

Fullstendig program fi nner du på Skaun SP eller 
Skaun Sp på Facebook
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• Beholdt Skaun som egen kommune
• Utviklet en oversiktlig og god total-
 oversikt over kommunens økonomi
• Gjennomført en større avsetning ti l 
 drift sfond enn budsjett ert i perioden
• Full barnehagedekning, og satt  i gang 
 arbeidet for å øke kapasiteten på Venn 
• Ferdigsti lt Hammerdalen barnehage.
• Fullført bygging av ny Børsa skole og hall. 
• Ny og utvidet Buvik skole
• Ny Skaun ungdomsskole og Bautaen 
 kulturhus som åpnes i oktober
• Vi har fått  oppstart av ti lbud om 
 alternati ve opplæringsalternati ver på 
 ungdomskolen.
• Justert gruppestørrelsen i 1.trinn på 
 18 elever pr pedagog og Ekstra styrking av 
 lærerressurs i basisfagene i 2. trinn.
• Opprydding og separering av kloakk og 
 avløp i de eldste boligfeltene som Brekka 
 og Elistranda. 
• 2 nye renseanlegg for kloakk med 
 pumpestasjoner og ledningsnett .
• Gjennomført en opprusti ng av 
 kommunale veier over Buvikåsen, 
 Ilhaugen-Sætran og Skaunaskogen.
• Satt  i gang videreutbygging av Malmsjøen 
 Vassverk.
• Gjennomført bredbandutbygging i 
 Vassbygda, Sagberget, Vigdalsmo, 
 Lereggen ned ti l Valset bru.
• Kollekti vparkering i Buvika og Børsa 
 og Eggkleiva
• Satt  i gang arbeidet med innføring av 
 infrastrukturfond
• Gjennomfører fl ytti  ng av veien mellom 
 skolene i Børsa i samarbeid med 
 fylkeskommunen.
• Etablert næringsråd

• Et utstrakt samarbeid med frivilligheten 
 om mange forskjellige kulturarrangement 
 som Vinterkulturuka, UKM, Kristi n på 
 Husaby
• Et godt samarbeid med lag og organisa-
 sjoner om nye anlegg med gjenninnføring 
 av 15% anleggsbidrag
• Fri halleie
• I samarbeid med lag og foreninger har et 
 utmerket turkart blitt  produsert og dis-
 tribuert ti l alle kommunens innbyggere.
• Gitt  anleggsbidrag ti l bygdamuseet med 
 makebytt e tomt.
• Styrket helsesøstertjenesten på skolene
• Fått  utarbeidet en boligsosial handlings-
 plan fra Agenda Kaupang
• Inngått  Interkommunalt samarbeid på IKT 
 med Melhus kommune
• Inngått  Interkommunalt samarbeid på 
 barnevern med Melhus kommune
• Sterkt engasjement i SIO (samhandlings-
 reformen i Orkdalsregionen)
• Økt bevilgninger ti l idrett slaga
• Felles kulturminnekonservator med 
 Orkdal
• Inngått  avtale med Orkdal brann og 
 redningstjeneste
• Økt opp ergoterapitjenesten ti l 100%
• Styrket PP-tjenesten med 50 %
• Ansatt  kommunepsykolog
• Ansatt  logoped
• Gitt  ekstrabevilling 50% diakon, økning ti l 
 100% kirkeverge og 100% kantor
• Ferdigsti lt Solbakken helse og 
 mestringsboliger
• En opprett holdelse av tjenesten, 
 Hverdagsrehabilitering
• Etablert Voksenopplæringen

SKAUN SENTERPARTI, FOR DIN SKYLD

Perioden vi har lagt bak oss viser at Senterparti et har fått  gjennomslag for 
mange saker og at sakene vi arbeider med blir svært vikti ge for at Skaun skal 
være en kommune som er god å leve i. Av ti ltak som Senterparti et har fått  
gjennomført i perioden kan nevnes:


