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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
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Navn

Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Møtte for

Rep.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Astri M. Wessel
Tore Rømo
Roar Størset
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

Rep.
AP
KRF
AP
AP
FRP
V

Stilling
Rådmann
Etatsjef Oppvekst og kultur
Etatsjef teknisk
Øk.sjef
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.

Merknader:
PS 76/14 – Byparken Husbyjordet ble behandlet først i møtet, deretter som sakslisten
foreligger.
Økonomisjefen informerte om 2 tall som var feil i PS 78/14. Dette blir rettet på til saken
skal opp i kommunestyret.
Det ble videre orientert om følgende saker:
1. Orientering om ekstra formannskap 19. juni
2. Arbeidet med E6 Ranheim- Værnes
Rådmann besvarte følgende spørsmål:
1. Romsituasjon Hegra barnehage.
2. Bergkunstmuseet Hegra.
Deretter ble det avholdt forberedende generalforsamling i SKU.
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Saker til behandling
PS 72/14 Vannverk - prioritering av investeringsmidler 2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Følgende investeringsramme vedtas:
Opprinnelig ramme 2014: 29 000 000
Ubrukte midler 2012/2013: 7 422 550
Overskudd kapitalfond 2013: 1 416 388
Bruk av kapitalfond 2014:
1 000 000
SUM
38 838 038
2. Investeringsrammen prioriteres som følger:
Fullfinansiering og ny prioritering av tidligere prioriterte prosjekter:
Små restbeløp for tidligere finansierte/fullførte prosjekter, ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/ikke
benyttede investeringsmidler for ikke påbegynte eller fullførte/ikke fullførte anlegg, vedlegg 1:
1. 431 949 Bjørgmyran-Leren
240,2. 431 953 Norm for VA
41.000,3. 431 965 Dublering Leren-Hjelseth
42.695,4. 432 953 Vannledning Havnekrysset
9.000,5. 432 962 Rømo avløpsrenseanlegg
20.000,SUM
kr 113.205,(Disse avsluttede prosjekter vil ikke bli kommentert nærmere).
Kommentar for prosjekter med store overskudd:
1. 431 967 Vannledning Ringveg Nord
Ved prioriteringen var det veldig usikkert om totalkostnaden, men det viste seg at det ble prioritert for mye på
prosjektet. Prosjektet ble prosjektert og bygget under ledelse av Statens vegvesen.
2. 431 969 Kryssing av Stjørdalselva
Kryssing med vannledning over (under) Stjørdalselva ble utført som styrt boring. Denne metoden var ikke tidligere
brukt på Stjørdal og kommunen var ukjent med metoden og kostnadene ved denne. Det viste seg at det var prioritert
for mye.
3. Hovedvannledning Stjørdalselva.-Bjørgmyran
Dette prosjektet gikk veldig godt til en lavere kostnad enn antatt. Grøftetraseen gikk over landbruksjord med bare
gravemasser uten at en støtte på noen uforutsette hendelser. Her var det også prioritert for mye.
4. 432957 Sanering VA E6 Halsøen.
Dette var også et prosjekt som ble ledet av Statens vegvesen. Kostnadsomfanget for kommunen var ukjent med et
resultat langt under forventning. Her også prioritert for mye.
Til sammen utgjør dette kr 6.882.589 som kan brukes til andre prosjekter og er i tillegg til andre mindre udisponerte
investeringer foreslått tillagt rammen for 2014.

Ny prioritering og tillegg av rammen for 2014 (fullfinansiering):
1.
2.
3.
4.
5.

431 962 Vannledning E14-Kirkevegen (Øyanvegen)
431 966 Vannledning Dullum-Uglevegen fra ny VPS Dullum
431 970 Omlegging VA Glava (2 ekstra vannkummer)
431 977 Strømgenerator Hjelseth (bygning)
432 965 VA E14, E6-Inherredsvegen (sluttregning 2014)

kr
kr
kr
kr
kr

122.230,295.035,250.790,555.657,715.107,-

SUM

kr1.938.819,-

Nye prosjekter 2014:
1.
2.

435 972 Vannledning Kjøpmannsgata
431 982, Flora vv brønnboring m.v.

kr 1 000 000
kr 1 000 000

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

431 983, Moen vv. Grunneieravtale (Buvelta)
Bygging av overføringsledning fra Buvelta
Hjelseth VRA, oppgradering overvåkning
Forprosjekt økning av kapasitet Hjelseth VRA
Sanering VA Major Holtermanns gate
Fullføring av hovedvannledning Nedre Stokkan
Vannforsyning byggeområder øst (bl.a. Finnmyra)
Utskifting gamle PLS
Vannmåler på nett
Vannledninger Tangen
Ringledning Skatval (gml. Rv. 50)
Rehabilitering vannkummer
Omlegging vannledn. Kvithammer pga. ny E6
Romsjøen reservevannkilde (Vurdering/utredning)
Kongshaugvegen

kr 200 000
kr 4 000 000
kr 1 000 000
kr 1 000 000
kr 1 000 000
kr 1 000 000
kr 500 000
kr 1 000 000
kr 2 000 000
kr 1 500 000
kr 3 000 000
kr 2 000 000
kr 2 000 000
kr 450 000
kr 2 000 000

SUM

kr 24 650 000

Totalt prioritert 2014

kr 26 588 819

Rest overført til rammen 2015

kr 12 249 219

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
3. Følgende investeringsramme vedtas:
Opprinnelig ramme 2014: 29 000 000
Ubrukte midler 2012/2013: 7 422 550
Overskudd kapitalfond 2013: 1 416 388
Bruk av kapitalfond 2014:
1 000 000
SUM
38 838 038
4. Investeringsrammen prioriteres som følger:
Fullfinansiering og ny prioritering av tidligere prioriterte prosjekter:
Små restbeløp for tidligere finansierte/fullførte prosjekter, ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/ikke
benyttede investeringsmidler for ikke påbegynte eller fullførte/ikke fullførte anlegg, vedlegg 1:
6. 431 949 Bjørgmyran-Leren
240,7. 431 953 Norm for VA
41.000,8. 431 965 Dublering Leren-Hjelseth
42.695,9. 432 953 Vannledning Havnekrysset
9.000,10. 432 962 Rømo avløpsrenseanlegg
20.000,SUM
kr 113.205,(Disse avsluttede prosjekter vil ikke bli kommentert nærmere).
Kommentar for prosjekter med store overskudd:
5. 431 967 Vannledning Ringveg Nord
Ved prioriteringen var det veldig usikkert om totalkostnaden, men det viste seg at det ble prioritert for mye på
prosjektet. Prosjektet ble prosjektert og bygget under ledelse av Statens vegvesen.
6. 431 969 Kryssing av Stjørdalselva
Kryssing med vannledning over (under) Stjørdalselva ble utført som styrt boring. Denne metoden var ikke tidligere
brukt på Stjørdal og kommunen var ukjent med metoden og kostnadene ved denne. Det viste seg at det var prioritert
for mye.
7. Hovedvannledning Stjørdalselva.-Bjørgmyran
Dette prosjektet gikk veldig godt til en lavere kostnad enn antatt. Grøftetraseen gikk over landbruksjord med bare
gravemasser uten at en støtte på noen uforutsette hendelser. Her var det også prioritert for mye.
8. 432957 Sanering VA E6 Halsøen.
Dette var også et prosjekt som ble ledet av Statens vegvesen. Kostnadsomfanget for kommunen var ukjent med et
resultat langt under forventning. Her også prioritert for mye.
Til sammen utgjør dette kr 6.882.589 som kan brukes til andre prosjekter og er i tillegg til andre mindre udisponerte
investeringer foreslått tillagt rammen for 2014.

Ny prioritering og tillegg av rammen for 2014 (fullfinansiering):
6.
7.
8.
9.
10.

431 962 Vannledning E14-Kirkevegen (Øyanvegen)
431 966 Vannledning Dullum-Uglevegen fra ny VPS Dullum
431 970 Omlegging VA Glava (2 ekstra vannkummer)
431 977 Strømgenerator Hjelseth (bygning)
432 965 VA E14, E6-Inherredsvegen (sluttregning 2014)

kr
kr
kr
kr
kr

122.230,295.035,250.790,555.657,715.107,-

SUM

kr1.938.819,-

Nye prosjekter 2014:
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

435 972 Vannledning Kjøpmannsgata
431 982, Flora vv brønnboring m.v.
431 983, Moen vv. Grunneieravtale (Buvelta)
Bygging av overføringsledning fra Buvelta
Hjelseth VRA, oppgradering overvåkning
Forprosjekt økning av kapasitet Hjelseth VRA
Sanering VA Major Holtermanns gate
Fullføring av hovedvannledning Nedre Stokkan
Vannforsyning byggeområder øst (bl.a. Finnmyra)
Utskifting gamle PLS
Vannmåler på nett
Vannledninger Tangen
Ringledning Skatval (gml. Rv. 50)
Rehabilitering vannkummer
Omlegging vannledn. Kvithammer pga. ny E6
Romsjøen reservevannkilde (Vurdering/utredning)
Kongshaugvegen

kr 1 000 000
kr 1 000 000
kr 200 000
kr 4 000 000
kr 1 000 000
kr 1 000 000
kr 1 000 000
kr 1 000 000
kr 500 000
kr 1 000 000
kr 2 000 000
kr 1 500 000
kr 3 000 000
kr 2 000 000
kr 2 000 000
kr 450 000
kr 2 000 000

SUM

kr 24 650 000

Totalt prioritert 2014

kr 26 588 819

Rest overført til rammen 2015

kr 12 249 219

Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 73/14 Årsrapport - ungdomsrådet 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering
Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering
Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Saken utsettes .

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) informerte om at saken utsettes pga. manglende behandling i
formannskapet.
Saken utsettes.
PS 74/14 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.05.14 - Hvordan vurderer
ordføreren situasjonen for lokalsamfunnet Flora?
Innstilling Vedtak i Formannskapet - 05.06.2014
Kommunestyret ber rådmannen framlegge en sak høsten 2014 til politisk behandling der en
vurderer ulike problemstillinger som bl.a. bør omfatte:
1. Utrede mulighetene for å etablere et kommunalt boligfelt.
2. Vurdere om boliger spesielt tilpasset eldre kan bidra at flere blir i bygda.
3. Se på muligheter og begrensinger for et mindre ungboprosjekt med bakgrunn i
tilsvarende prosjekter i andre kommuner.
4. Avklare hva som kreves av nye grunnlagsinvesteringer innen vei, vann og kloakk og som
tar høyde for en sterkere befolkningsvekst og økt boligbygging.
5. Gi en kort orientering om kapasitet for skole og barnehage.
6. Ser rådmannen andre muligheter som måtte forefinnes for et mer aktivt kommunalt
engasjement i Flora og som vil forsterke bolysten.
7. Rådmannen bes vurdere å benytte seg av regjeringens nye tilskudd til utleieboliger for
oppføring i Flora.
8. Utredningen bør også omfatte bosetting av flyktninger.
Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen framlegge en sak høsten 2014 til politisk behandling der en
vurderer ulike problemstillinger som bl.a. bør omfatte:
1. Utrede mulighetene for å etablere et kommunalt boligfelt.
2. Vurdere om boliger spesielt tilpasset eldre kan bidra at flere blir i bygda.
3. Se på muligheter og begrensinger for et mindre ungboprosjekt med bakgrunn i
tilsvarende prosjekter i andre kommuner.
4. Avklare hva som kreves av nye grunnlagsinvesteringer innen vei, vann og kloakk og som
tar høyde for en sterkere befolkningsvekst og økt boligbygging.
5. Gi en kort orientering om kapasitet for skole og barnehage.
6. Ser rådmannen andre muligheter som måtte forefinnes for et mer aktivt kommunalt
engasjement i Flora og som vil forsterke bolysten.
7. Rådmannen bes vurdere å benytte seg av regjeringens nye tilskudd til utleieboliger for
oppføring i Flora.
Ragna Straume (V) fremmet følgende forslag:
8. Utredningen bør også omfatte bosetting av flyktninger.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.

Straumes (V) forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
De fremlagte forslag oversendes formannskapet for videre behandling
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Ordføreren besvarte interpellasjon :
Ordfører,
Interpellanten spør først om hvordan ordføreren vurderer situasjonen i Flora. Flora har siden
2000 og fram til siste årsskifte hatt en befolkningsnedgang med 70 personer fra 288 til 218. Det
er den eneste skolekretsen i kommunen som har hatt befolkningsreduksjon i denne perioden, og
en reduksjon med 24 % i en 15 årsperiode er betydelig og er bekymringsfull.
Flora er en av våre mange flotte boområder, med samhold, natur og bomuligheter som gjør at
grenda hadde fortjent en annen utvikling.
Hva er gjort fra kommunens side så langt?
Opprettholdt et både skole og barnehage med de flotteste uteområdene i kommunen. Mens andre
kommuner legger ned slike tilbud så har Stjørdal holdt fast på at det skal være både et skole- og
barnehagetilbud i grendene.
Det er videre investert i sikrere vannforsyning og det legges opp til ytterligere. Vei opp til Moan
uttredes.
I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2010 heter det :
« for å opprettholde befolkningen og barnetall i barnehage og skole kan spredt boligbygging og
fortrinnsvis mindre boligfelt tillates og i tilknytning til oppvekstsentra og eksisterende
bebyggelse i ytterdistriktene. Kommunen bør ta et større ansvar mht tilrettelegging for mindre
boligfeldt i enkelte områder «
I kommuneplanens arealdel vedtatt 2014, er følgende grendafelt er lagt inn :
GF10 Horttrøa . Er lagt inn med en utvidelse på ca 5 da.
GF16 Megård med min 5 boenheter.
GF11 Myrmoen med min 15 boenheter
Videre er soner for spredt boligbygginger for Flora opprettholdt.
Formannskapet bevilget i 30.11.2012 også kr 200.000 til « Flora Bøgda for alle «.
Organisasjonen fikk disponere beløpet i tråd med organisasjonens målsetting for utvikling og
bolyst i Flora.
I budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 ble det satt av midler til « Planressurs grendefelt « med
kr 750.000 for hvert av årene 2013 og 2014 og 1,5 mill kr for hver av årene 2015 og 2016, til
samen 4,5 mill kr.

Ordføreren er kjent med at rådmannen har satt ned en tverrfaglig gruppe for å jobbe videre med
utviklingen av grendafelt i tråd med vedtakene som jeg har referert ovenfor. Utvalget er godt i
gang med sitt arbeid og vil legge fram sin rapport med anbefalinger rett over sommerferien.
Oppsummering/svar på de konkrete spørsmål som stilles :
Som listet opp har kommunen gjort mye for å legge til rette for boligbygging, jeg er også kjent
med at det forut for disse vedtakene også er gitt betydelig oppmerksomhet for utviklingen i
Flora gjennom ulik utredninger med ønske om økt boligbygging. Det arbeid som gjøres i « Flora
Bøgda for alle « er svært viktig. Problemstillingen vi står ovenfor vanskelig løses alene gjennom
kommunale vedtak.
Gjennom det arbeid som den tverrfaglige gruppa gjør, vil kommunestyret få seg forelagt mulige
løsninger på hvordan kommunen kan stimulere til at grendafeltene som er avsatt i
kommuneplanens arealdel kan bli realisert og jeg avventer denne.

Oddvar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag :
Stjørdal Kommune har ikke lyktes med sine mål for bosetting i ulike deler av kommunen. Flora
er et av de områdene som peker seg ut og som opplever liten eller stagnasjon i
befolkningsveksten.
Kommunestyret ber rådmannen framlegge en sak høsten 2014 til politisk behandling der en
vurderer ulike problemstillinger som bl.a. bør omfatte:
9. Utrede mulighetene for å etablere et kommunalt boligfelt.
10. Vurdere om boliger spesielt tilpasset eldre kan bidra at flere blir i bygda.
11. Se på muligheter og begrensinger for et mindre ungboprosjekt med bakgrunn i
tilsvarende prosjekter i andre kommuner.
12. Avklare hva som kreves av nye grunnlagsinvesteringer innen vei, vann og kloakk og som
tar høyde for en sterkere befolkningsvekst og økt boligbygging.
13. Gi en kort orientering om kapasitet for skole og barnehage.
14. Ser rådmannen andre muligheter som måtte forefinnes for et mer aktivt kommunalt
engasjement i Flora og som vil forsterke bolysten.
Ola Morten Teigen (FRP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes vurdere å benytte seg av regjeringens nye tilskudd til utleieboliger for oppføring
i Flora.
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
De fremlagte forslag oversendes formannskapet for videre behandling.
Votering:
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.

PS 75/14 Organisering av vaskeritjenesten i Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Vaskeritjenesten i Stjørdal kommune legges ut på anbud med formål om kjøp av
tjenesten fra en profesjonell aktør.
2. Budsjettmidler for kjøp av tjenesten innarbeides i Etat omsorgs budsjett så snart
omfanget er kjent ut fra anbudspriser.
Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
3. Vaskeritjenesten i Stjørdal kommune legges ut på anbud med formål om kjøp av
tjenesten fra en profesjonell aktør.
4. Budsjettmidler for kjøp av tjenesten innarbeides i Etat omsorgs budsjett så snart
omfanget er kjent ut fra anbudspriser.
5. Det fremmes ny sak med endelig valg av løsning for vaskeri når priser for kommunal
drift og pris for kjøp av tjenestene er innhentet.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det fremmes ny sak med endelig valg av løsning for vaskeri når priser for kommunal drift og
pris for kjøp av tjenestene er innhentet.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kaspersens (AP) forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 03.06.2014
6. Vaskeritjenesten i Stjørdal kommune legges ut på anbud med formål om kjøp av
tjenesten fra en profesjonell aktør.
7. Budsjettmidler for kjøp av tjenesten innarbeides i Etat omsorgs budsjett så snart
omfanget er kjent ut fra anbudspriser.
Behandling i Komite Levekår - 03.06.2014
Ann Inger Leirtrø (AP) fremmet følgende forslag:
Alt. 1 i rådmannens innstilling vedtas.
Rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer mot Leirtrøs forslag.
PS 76/14 426928 - Byparken Husbyjordet - bestilling opsjon
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring:
 Opsjon bypark
2. Stjørdal kommune bestiller ikke for gjennomføring:

 Midlertidig park på «hotelltomta»
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med
Skanska AS om bygging av opsjon bypark i tråd med gjeldende reguleringsplan for
området. Hvis ikke forhandlingene fører frem må Rådmannen legge anbudet med bypark
ut på ny anbudsrunde.
Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
4. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring:
 Opsjon bypark
5. Stjørdal kommune bestiller ikke for gjennomføring:
 Midlertidig park på «hotelltomta»
6. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med
Skanska AS om bygging av opsjon bypark i tråd med gjeldende reguleringsplan for
området. Kommunestyret forutsetter betydelig prisreduksjon før bestilling av opsjon.
Hvis ikke forhandlingene fører frem må Rådmannen legge anbudet med bypark ut på ny
anbudsrunde.
7. Ferdigstillelse skal ikke forsinke åpningen av kulturhuset i juni 2015.
Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Endring i pkt. 3, ny 2. setning:
Kommunestyret forutsetter betydelig prisreduksjon før bestilling av opsjon.
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt pkt. 4:
Ferdigstillelse skal ikke forsinke åpningen av kulturhuset i juni 2015.
Votering:
Håves (AP) forslag enstemmig vedtatt.
Sandviks (H) forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
PS 77/14 IKA Trøndelag, valg av medlem og varamedlem til representantskap.
Rådmannens forslag til innstilling:
Som medlem i representantskapet for IKA for resten av inneværende valgperiode oppnevnes
………….
Som vara oppnevnes:
1) ……………….,
2) ……………….

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
Som medlem i representantskapet for IKA for resten av inneværende valgperiode oppnevnes:
Ordfører
Som vara oppnevnes:
3) Varaordfører
4) Joar Håve
Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Lillian Solstad (H) fremmet følgende forslag:
Som medlem: Ordfører
Som varamedlem: Varaordfører
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Som 2.varamedlem: Joar Håve
Innkommet forslag enstemmig vedtatt.
PS 78/14 Økonomirapportering 1.tertial 2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport til orientering.

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport til orientering.
Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 04.06.2014
Komite KNM tar rådmanns forslag til orientering.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 04.06.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt
Uttalelse i Komite plan - 04.06.2014
Komite plan tar vedlagte økonomirapportering til orientering.
Behandling i Komite plan - 04.06.2014
Komite plan tar vedlagte økonomirapportering til orientering. Enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 03.06.2014
Komite Levekår tar rådmannens forslag til orientering.

Behandling i Komite Levekår - 03.06.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 79/14 Saldering budsjett 2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar budsjettsaldering budsjett 2014 i henhold til forslag under vurdering.

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
Kommunestyret vedtar budsjettsaldering budsjett 2014 i henhold til forslag under vurdering.
Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
1. Styrket voksentetthet i barnehagene f.o.m 1.8.2014 : 2 mil (årsv. 4,8 mill)
2. Barne.hag.tilbud til ikkerettighets-/høstbarn 1.8.2014 : 2mil (årsv. 4,8 mill)
3. Styrking grunnskole m vekt på 1-4 trinn 1.8.2014: 3 mill (årsv.7,2 mill)
Inndekning : Reduserte avsetning til disposisjonsfondet for 2014.
Årsvirkning innarbeides i økonomiplan 2015-2018
Votering :
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Håves (AP) forslag punkt 1 falt med 6 stemmer mot 5 stemmer.
Håves (AP) forslag punkt 2 falt med 6 stemmer mot 5 stemmer
Håves (AP) forslag punkt 3 falt med 6 stemmer mot 5 stemmer
Uttalelse i Komite plan - 04.06.2014
Komite Plan slutter seg til budsjett 2014 når det gjelder etat teknisk drift.
Behandling i Komite plan - 04.06.2014
Komite Plan slutter seg til budsjett 2014 når det gjelder etat teknisk drift.
Enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 04.06.2014
Komite KNM tar budsjettsaldering budsjett 2014 i henhold til forslag under vurdering til
orientering.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 04.06.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Uttalelse i Komite Levekår - 03.06.2014
Komite Levekår tar budsjettsaldering budsjett 2014 i henhold til forslag under vurdering til
orientering.
Behandling i Komite Levekår - 03.06.2014
Komite Levekår tar rådmannens innstilling til uttalelse. Enstemmig vedtatt.
PS 80/14 Seniorpolitiske tiltak - forslag til ny ordning
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Den skisserte ordningen for seniortiltak vedtas for 2014
Alternativ A.
Individuell tilpasning/tilrettelegging innen en økonomisk ramme på kr. 10.000 pr. år fra
alder 62 år til 64 år, eller inntil kr. 15.000 fra fylte 64 år. Leder sammen med senioren
avgjør hvilke tiltak beløpet skal benyttes til. Forholdsmessig for de med reduserte
stillinger.
Tiltakene må være rettet mot hva den enkelte senior selv ønsker. Tiltakene skal være
rettet mot tre satsningsområder :
1. Tilrettelegging/tilpasning på arbeidsplassen
2. Treningsutstyr og/eller treningskontingent
3. faglig oppdatering i nåværende jobb og/eller senior/pensjonistkurs
Beløpet utbetales til den enkelte når kvittering er levert.
Alternativ B.
Inntil 5 ekstra fridager fra alder 62 år til 64 år, og inntil 10 ekstra fridager fra fylte 64 år
og så lenge den enkelte står i stillingen. Forholdsmessig for de med reduserte stillinger.
Senior skal i samråd med leder avklare tidspunkt for uttak av fridagene.
Ved behov for innleie av vikar i de dagene senioren tar ut ekstra fridager overføres
tjenestestedet hhv kr.10.000/15.000 pr. år, - eller forholdsmessig beløp.
Ingen overføring til de tjenestesteder som ikke har vikarutgifter.
Det må fremgå av avtalen om det er behov for vikar.
2. Ordningen revideres februar 2015.

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
1. Den skisserte ordningen for seniortiltak vedtas for 2014
Alternativ A.

Individuell tilpasning/tilrettelegging innen en økonomisk ramme på kr. 10.000 pr. år fra
alder 62 år til 64 år, eller inntil kr. 15.000 fra fylte 64 år. Leder sammen med senioren
avgjør hvilke tiltak beløpet skal benyttes til. Forholdsmessig for de med reduserte
stillinger.
Tiltakene må være rettet mot hva den enkelte senior selv ønsker. Tiltakene skal være
rettet mot tre satsningsområder :
4. Tilrettelegging/tilpasning på arbeidsplassen
5. Treningsutstyr og/eller treningskontingent
6. faglig oppdatering i nåværende jobb og/eller senior/pensjonistkurs
Beløpet utbetales til den enkelte når kvittering er levert.
Alternativ B.
Inntil 5 ekstra fridager fra alder 62 år til 64 år, og inntil 10 ekstra fridager fra fylte 64 år
og så lenge den enkelte står i stillingen. Forholdsmessig for de med reduserte stillinger.
Senior skal i samråd med leder avklare tidspunkt for uttak av fridagene.
Ved behov for innleie av vikar i de dagene senioren tar ut ekstra fridager overføres
tjenestestedet hhv kr.10.000/15.000 pr. år, - eller forholdsmessig beløp.
Ingen overføring til de tjenestesteder som ikke har vikarutgifter.
Det må fremgå av avtalen om det er behov for vikar.
2. Ordningen revideres februar 2015.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.05.2014
Uttalelse:
AMU tar rådmanns innstilling til orientering.
PS 81/14 Opera Trøndelag - partnerskapsavtale 2014-2017
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Partnerskapsavtale 2014-2017 mellom Stjørdal kommune og Opera Trøndelag SA vedtas.

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
Partnerskapsavtale 2014-2017 mellom Stjørdal kommune og Opera Trøndelag SA vedtas.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 04.06.2014
Komite KNM tar rådmanns innstilling til orientering.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 04.06.2014
Rådmanns forslag vedtatt 6 stemme mot 1 stemme
PS 82/14 Vegamot AS. Salg av kommunens aksjer
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Stjørdal kommune selger sine aksjer i Vegamot AS til Vegamot AS for en
framforhandlet pris på minimum kr 436,28 pr aksje.
2. Rådmannen gis fullmakt til å forestå det endelige salget, inklusive å godkjenne den
framforhandlede avtale og pris og signere for overdragelsen.

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014
3. Stjørdal kommune selger sine aksjer i Vegamot AS til Vegamot AS for en
framforhandlet pris på minimum kr 436,28 pr aksje.
4. Rådmannen gis fullmakt til å forestå det endelige salget, inklusive å godkjenne den
framforhandlede avtale og pris og signere for overdragelsen.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 83/14 Sigurd Jarls v 13 - utbyggingsavtale
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner utbyggingsavtale mellom Stjørdal kommune og Myran
snekkeri AS versjon 20.05.2014, for utbygging av eiendommen Sigurd Jarls v 13,
gnr/bnr 102/191.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen for kommunen.
Vedtak i Formannskapet - 05.06.2014
3. Formannskapet godkjenner utbyggingsavtale mellom Stjørdal kommune og Myran
snekkeri AS versjon 20.05.2014, for utbygging av eiendommen Sigurd Jarls v 13,
gnr/bnr 102/191.
4. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen for kommunen.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Annette T. Jensen (KRF) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, bror eier firmaet og
ektemannen er styreleder.
Jensen (KRF) fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 10 av 11 medlemmer tilstede.
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Jensen (KRF) finnes inhabil jfr.
Forvaltningslovens § 6 punkt b.
Ordfører forslag enstemmig vedtatt.
Rådmanns forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Jensen (KRF) tiltrådte etter behandling av saken . Nå 11 av 11 medlemmer tilstede.
PS 84/14 TV-Aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp - Anmodning om å opprette
kommunekomite
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune deltar i årets TV-aksjon med ordføreren som leder i
kommunekomiteen.
2. Som årets kommunekomite og rodeledere velges følgende medlemmer for:
Stjørdal Sentrum:
Lånke:
Skatval:
Hegra:
Flora:
Forradal:
Sona:
Skjelstadmark:
Elvran:

Vedtak i Formannskapet - 05.06.2014
3. Stjørdal kommune deltar i årets TV-aksjon med ordføreren som leder i
kommunekomiteen.
4. Sammensetningen av komiteen for øvrig delegeres ordfører.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2014
Svein Jørgensen (FRP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 2.
Sammensetningen av komiteen for øvrig delegeres ordfører.
Rådmanns forslag til punkt 1 enstemmig vedtatt
Jørgensens (FRP) forslag til nytt punkt 2 enstemmig vedtatt.

PS 85/14 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Formannskapet - 05.06.2014
Møteprotokollen enstemmig vedtatt.

