KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER
Formannskapsmøte 11.11.21

Petter Lindseth
kommunedirektør

TEMA
• Covid- 19 – status
• Vedlikeholdsbudsjettet – etterslep
• Skaun brannstasjon - status

COVID-19 - SITUASJONSBILDE PR. 8.11 - FHI
• Økende smitte i hele landet (åpent samfunn og redusert vaksineeffekt)
• 191 innlagte av Covid-19 og mange innlagte med RS-virus
• Belastet kapasitet i sykehus og kommuner

• Behov for at kommunene risikovurderer smittepotensialet, og iverksetter
lokale/regionale tiltak;
• Informere befolkningen om smittevernråd/holdninger
• Vaksinering
• Regelmessig testing, utvidet TISK, isolasjon av smittede
• Forskriftsfeste tiltak? Munnbind, avstandskrav, kontaktreduserende tiltak
• Søke støtte hos FHI for råd –se kommunelegehåndboka
• Samhandling kommuner, helseforetak og SF om tiltak og utskrivningsklare pasienter
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COVID-19 -UTSIKTER FREMOVER (FHI)

FHI mener vi får en vinterbølge av smitte

•Sannsynlig med mye smitte og store belastninger på tjenestene i flere måneder
•Planlegge for kriseledelse, ressurs omdisponeringer, ekstra personell og
samhandling kommuner/HF/SF over tid
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COVID-19 I SKAUN
-
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Økt smitte, primært hos barn og unge og sekundært foreldre, ansatte i skolen

-

Anbefalinger:
- Munnbind ved kollektiv transport og når 1-meteren ikke kan overholdes
- Holde seg hjemme når man er syk
- Håndhygiene

-

Hva gjør vi?
- Hurtigtester – distribusjon
- Målretta tiltak i skolene etter råd fra kommuneoverlegen
- Følge Trondheimsregionen og forholde seg til anbefalinger og pålegg i den kommunen en
oppholder seg i
- Følge ev. nasjonale tiltak
- Kontinuerlig vurdering

VEDLIKEHOLD – ETTERSLEP
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•

Ref spørsmål fra Fenstad i kommunestyret 28.10.21:

•

Svaret er et sted mellom 7,3 MNOK og 8,8 MNOK

•

Areal:
• Formålsbygg 36.500 kvm
• Boliger: 4.400 kvm
• Annet: 2.000 kvm

•

Forutsetninger:
• Arealet er beregnet før overtakelse av Nye Skaun Ungdomsskole, Bautaen, et par
kommunale boliger og Skaun brannstasjon (BTA 43.000).
• 8,6 MNOK. 2019: kr 200 pr kv, (jfr. Bransjetall 2018, Tilstandsbarometeret og Norsk
kommunalteknisk forening, NKF)
• 7,3 MNOK 2021: kr 170 kvm (jfr. Trondheim Eiendom og NKF)

Status - Skaun brannstasjon
• Prosjektet er forsinket ift. tidligere
rapportert ferdigstillelsesdato; 17.12.2021
• Antatt ferdigstillelse: 28.01.2022
• Arbeidstilsynets frist: 28.01.2022
• Ligger an til å komme innenfor budsjett, men det eksisterer fremdeles en
liten risiko for at uavklarte endringer blir dyrere enn antatt
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