STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

13.02.2014

Tidspunkt:
Fra sak:

18:00 - 22:15
PS 7/14

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Ann-Inger Leirtrø
Anja Elisabeth Ristad
Ivar Vigdenes
Erik Bjørgum
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
May Britt Sørmo Ervik
Ola Morten Teigen
Lillian Margrete Solstad
Øistein Teigen
Gunnar Solum
Ragna Straume
Ole Hermod Sandvik

PS 16/14

Rep.
AP
H
AP
AP
AP
SV
SP
SP
AP
AP
AP
AP
FRP
H
KRF
SP
V
H

Navn
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
Einar Østereng
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Oddvar Vigdenes
Anne M. Gederaas Ingstad
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Per Erik Moen

Rep.
KRF
H
AP
AP
AP
SV
SP
SP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
SP
V
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Sigrun Bremseth
AP
Thomas Fossen
AP
Rolf Charles Berg
SP

Navn
Geir Falck Anderssen
Martha Richstad Berbu
Merethe Strand Hamborg

Rep.
H
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stian Flobergseter
Nils Norbotn
Fidaa Afif Abu Shaeera

Møtte for
Martha Richstad Berbu
Rolf Charles Berg
Geir Falck Anderssen

Rep.
AP
SP
H

Tove Irene Moan Andersen
Elin Helene Friheim
Janne Evenhus
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Kari Øfsti
Tore Rømo
Astri Wessel
Leif M. Vonen
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

Thomas Fossen
Sigrun Bremseth
Merethe Strand Hamborg

AP
AP
H

Stilling
Rådmann
Org. Sjef
Etatsjef Teknisk
Etatsjef Oppvekst og Kultur
Fung. etatsjef Omsorg
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmesider, lokalavis og med skriftlig innkalling til
hver enkelt medlem.
Underholdning av Stjørdal Kulturskole.
Til å lese igjennom møteinnkallingen ble følgende valgt:
Rose Vinge (AP), Siv Sætran (SP) og Lillian Solstad (H).
Anne Mari Gederaas Ingstad (SP) ble innvilget permisjon etter behandling av FO 3/14, kl.
21:50.
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Saker til behandling
PS 7/14 Enhet kultur - budsjett 2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Økte leiesatser for kino vedtas med virkning fra 01.07.2014
2. Økte gebyrsatser for biblioteket vedtas med virkning fra 01.03.2014
3. Innsparinger og omposteringer i budsjettet 2014, som gjelder tilskuddsfordeling for Enhet
kultur tas til orientering
Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
1. Økte leiesatser for kino vedtas med virkning fra 1 mars.2014.
Justeringene vil ikke gjelde for allerede inngåtte avtaler om leie av kinoen.
2. Økte gebyrsatser for biblioteket vedtas med virkning fra 01.03.2014.

Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Oddvar Vigdenes (SP) fremmet følgende nytt pkt. 3:
Budsjetterte tilskudd til lag og foreninger opprettholdes.
Økning av tilskudd utenfor økonomisk ramme på kr. 210.000 finansieres gjennom halvparten
hver fra demografifondet og innenfor budsjetterte lønnsrammer enhet kultur.
Oddvar Vigdenes (SP) trekker sitt forslag.
Votering:
Formannskapets forslag til vedtak pkt. 1 og pkt.2 enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak pkt. 3 falt enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.02.2014
1. Økte leiesatser for kino vedtas med virkning fra 1 mars.2014.
Justeringene vil ikke gjelde for allerede inngåtte avtaler om leie av kinoen.
2. Økte gebyrsatser for biblioteket vedtas med virkning fra 01.03.2014
3. Innsparinger og omposteringer i budsjettet 2014, som gjelder tilskuddsfordeling for Enhet
kultur tas til orientering

Behandling i Formannskapet - 06.02.2014
Rune Larsen ( H )fremmet følgende forslag til nytt punkt 1.
Økte leiesatser for kino vedtas med virkning fra 1 mars.2014.

Justeringene vil ikke gjelde for allerede inngåtte avtaler om leie av kinoen.
Larsens forslag til nytt punkt .1 enstemmig vedtatt.
Rådmanns innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 05.02.2014
1. Økte leiesatser for kino vedtas med virkning fra 01.03.2014.Justeringene vil ikke gjelde for
allerede inngåtte avtaler med leie av kino.
2. Økte gebyrsatser for biblioteket vedtas med virkning fra 01.03.2014
3. Innsparinger og omposteringer i budsjettet 2014, som gjelder tilskuddsfordeling for Enhet
kultur tas til orientering

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 05.02.2014
Merethe Strand Hamborg ( H )fremmet følgende nytt punkt 1.
Økte leiesatser for kino vedtas med virkning fra 1 mars.2014.
Justeringene vil ikke gjelde for allerede inngåtte avtaler om leie av kino.
Punktvis votering :
Hamborgs forslag til nytt punkt 1enstemmig vedtatt
Rådmanns innstilling til punkt 2 og 3 enstemmig vedtatt.
Uttalelse:
Rådmanns forlag med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
PS 8/14 Fastsetting av planprogram for dobbeltspor Trondheim S - Stjørdal
Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for dobbeltspor
Trondheim S – Stjørdal for tiltak innenfor Stjørdal kommune. Planprogrammet er revidert etter
offentlig høring 25.03.2013-06.05.2013, og er datert 20.12.2013.
Planprogram for dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal skal legges til grunn ved behandling av
reguleringsplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på parsellen Værnes - Stjørdal.
Et reguleringsforslag for strekningen Værnes - Stjørdal stasjon søkes tidsmessig mest mulig
parallelt med planforslag i Trondheim og Malvik.
Gående og syklende skal sikres et godt parallelt tilbud fra Stjørdal sentrum til
Værnes/Sandfærhus.
Stjørdal kommune vil understreke viktigheten av å legge til rette for å opprettholde Hell stasjon
som knutepunkt mellom Trønderbanen og Meråkerbanen, og i tillegg gi gode muligheter for å
betjene lokalbefolkningen og næringslivet på Hell og søndre deler av Stjørdal kommune

forøvrig. Her er det nok å peke på de planlagte arealer for økt bosetting, og de avsatte
næringsarealer som skal videreutvikles i årene som kommer. I den forbindelse vil lett og god
tilgang både til Trønderbanen nord/sør og Meråkerbanen være viktig. Etter nye ruteordninger
med hurtigere InterCity trafikk Trondheim – Steinkjer i framtida forutsettes det etablert et
lokaltogtilbud som betjener Hell stasjon.
Med dette som bakgrunn ber kommunen at det legge til rette for plattformer på begge sider og til
begge spor i Hell stasjonsområde. Plattform mot sør vurderes flyttet mot øst og nærmere
stasjonsområdet, og ny plattform nord vurderes plassert øst for nåværende undergang. Dette vil
være tjenlig for Stjørdal kommune og øke muligheten for å kunne videreutvikle Trønderbanen
også i Stjørdal.
Stjørdal kommunen ber Jernbaneverket sammen med Statens vegvesen og Avinor vurdere de
totale støyforholdene langs jernbanen / E6 fra Gevingåsen tunnel fram til Stjørdal stasjon ut fra
de planlagte utbyggingene i alle tre etatene.

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for dobbeltspor
Trondheim S – Stjørdal for tiltak innenfor Stjørdal kommune. Planprogrammet er
revidert etter offentlig høring 25.03.2013-06.05.2013, og er datert 20.12.2013.
Planprogram for dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal skal legges til grunn ved behandling
av reguleringsplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på parsellen Værnes Stjørdal.
Et reguleringsforslag for strekningen Værnes - Stjørdal stasjon søkes tidsmessig mest
mulig parallelt med planforslag i Trondheim og Malvik.
Gående og syklende skal sikres et godt parallelt tilbud fra Stjørdal sentrum til
Værnes/Sandfærhus.
Stjørdal kommune vil understreke viktigheten av å legge til rette for å opprettholde Hell
stasjon som knutepunkt mellom Trønderbanen og Meråkerbanen, og i tillegg gi gode
muligheter for å betjene lokalbefolkningen og næringslivet på Hell og søndre deler av
Stjørdal kommune forøvrig. Her er det nok å peke på de planlagte arealer for økt
bosetting, og de avsatte næringsarealer som skal videreutvikles i årene som kommer. I den
forbindelse vil lett og god tilgang både til Trønderbanen nord/sør og Meråkerbanen være
viktig. Etter nye ruteordninger med hurtigere InterCity trafikk Trondheim – Steinkjer i
framtida forutsettes det etablert et lokaltogtilbud som betjener Hell stasjon.
Med dette som bakgrunn ber kommunen at det legge til rette for plattformer på begge
sider og til begge spor i Hell stasjonsområde. Plattform mot sør vurderes flyttet mot øst og
nærmere stasjonsområdet, og ny plattform nord vurderes plassert øst for nåværende
undergang. Dette vil være tjenlig for Stjørdal kommune og øke muligheten for å kunne
videreutvikle Trønderbanen også i Stjørdal.

Stjørdal kommunen ber Jernbaneverket sammen med Statens vegvesen og Avinor vurdere
de totale støyforholdene langs jernbanen / E6 fra Gevingåsen tunnel fram til Stjørdal
stasjon ut fra de planlagte utbyggingene i alle tre etatene.
På grunn av den vanskelige trafikk og miljømessige situasjonen beboere i dette området
opplever, må de berørte huseiere tilbys innløsning av sine eiendommer.
Den gamle jernbanebrua på Hell har stor kulturhistorisk verdi. Stjørdal kommune ber
jernbaneverket bevare denne i videre planlegging.

Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Kåre Børseth (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
I tillegg til rådmannens forslag ønsker Stjørdal kommune to tilføyelser:
Pkt.1 På grunn av den vanskelige trafikk og miljømessige situasjonen beboere i dette området
opplever, må de berørte huseiere tilbys innløsning av sine eiendommer.
Pkt.2 Den gamle jernbanebrua på Hell har stor kulturhistorisk verdi. Stjørdal kommune ber
jernbaneverket bevare denne i videre planlegging.
Votering:
Komite Plans forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Børseths (AP) tilleggsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Børseths (AP) tilleggsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 05.02.2014
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for dobbeltspor
Trondheim S – Stjørdal for tiltak innenfor Stjørdal kommune. Planprogrammet er revidert etter
offentlig høring 25.03.2013-06.05.2013, og er datert 20.12.2013.
Planprogram for dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal skal legges til grunn ved behandling av
reguleringsplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på parsellen Værnes - Stjørdal.
Et reguleringsforslag for strekningen Værnes - Stjørdal stasjon søkes tidsmessig mest mulig
parallelt med planforslag i Trondheim og Malvik.
Gående og syklende skal sikres et godt parallelt tilbud fra Stjørdal sentrum til
Værnes/Sandfærhus.
Stjørdal kommune vil understreke viktigheten av å legge til rette for å opprettholde Hell stasjon
som knutepunkt mellom Trønderbanen og Meråkerbanen, og i tillegg gi gode muligheter for å
betjene lokalbefolkningen og næringslivet på Hell og søndre deler av Stjørdal kommune
forøvrig. Her er det nok å peke på de planlagte arealer for økt bosetting, og de avsatte
næringsarealer som skal videreutvikles i årene som kommer. I den forbindelse vil lett og god
tilgang både til Trønderbanen nord/sør og Meråkerbanen være viktig. Etter nye ruteordninger
med hurtigere InterCity trafikk Trondheim – Steinkjer i framtida forutsettes det etablert et
lokaltogtilbud som betjener Hell stasjon.

Med dette som bakgrunn ber kommunen at det legge til rette for plattformer på begge sider og til
begge spor i Hell stasjonsområde. Plattform mot sør vurderes flyttet mot øst og nærmere
stasjonsområdet, og ny plattform nord vurderes plassert øst for nåværende undergang. Dette vil
være tjenlig for Stjørdal kommune og øke muligheten for å kunne videreutvikle Trønderbanen
også i Stjørdal.
Stjørdal kommunen ber Jernbaneverket sammen med Statens vegvesen og Avinor vurdere de
totale støyforholdene langs jernbanen / E6 fra Gevingåsen tunnel fram til Stjørdal stasjon ut fra
de planlagte utbyggingene i alle tre etatene.
Behandling i Komite plan - 05.02.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 9/14 Fastsetting av planprogram for E6 Ranheim - Værnes
Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for E6 Ranheim Værnes for tiltak innenfor Stjørdal kommune. Planprogrammet er revidert etter offentlig høring
23.10.2013-10.12.2013, og er datert 23.10.2013, revidert etter høring 13.01.2014.
Planprogram for E6 Ranheim - Værnes skal legges til grunn ved behandling av reguleringsplan
med konsekvensutredning firefelts veg i Helltunnelen og fram til Værneskrysset. Momenter
beskrevet under Vurderinger skal følges opp ved utarbeidelse av planforslag med
konsekvensutredning.
Stjørdal kommunen ber Statens vegvesen sammen med Jernbaneverket og Avinor vurdere de
totale støyforholdene på Hell langs jernbanen / E6 fra Helltunnelen fram til Værnes ut fra de
planlagte utbyggingene i alle tre etatene.
Gående og syklende skal sikres et godt sammenhengende, parallelt tilbud fra Stjørdal sentrum til
Malvik/Trondheim.

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for E6 Ranheim Værnes for tiltak innenfor Stjørdal kommune. Planprogrammet er revidert etter offentlig
høring 23.10.2013-10.12.2013, og er datert 23.10.2013, revidert etter høring 13.01.2014.
Planprogram for E6 Ranheim - Værnes skal legges til grunn ved behandling av
reguleringsplan med konsekvensutredning firefelts veg i Helltunnelen og fram til
Værneskrysset. Momenter beskrevet under Vurderinger skal følges opp ved utarbeidelse
av planforslag med konsekvensutredning.
Stjørdal kommunen ber Statens vegvesen sammen med Jernbaneverket og Avinor vurdere
de totale støyforholdene på Hell langs jernbanen / E6 fra Helltunnelen fram til Værnes ut
fra de planlagte utbyggingene i alle tre etatene.

Gående og syklende skal sikres et godt sammenhengende, parallelt tilbud fra Stjørdal
sentrum til Malvik/Trondheim.
Til konsekvensutredningen (KU-en) av utvidet E6 i Stjørdal gjøres særskilt vurdering av
tiltaket Ringvei Sør, som del av utredningen. Finansiering og videre prosess tas opp etter
at tiltaket er tilstrekkelig utredet.
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Til konsekvensutredningen (KU-en) av utvidet E6 i Stjørdal gjøres særskilt vurdering av tiltaket
Ringvei Sør, som del av utredningen. Finansiering og videre prosess tas opp etter at tiltaket er
tilstrekkelig utredet.
Komite Plans forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vigdenes (SP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 05.02.2014
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for E6 Ranheim Værnes for tiltak innenfor Stjørdal kommune. Planprogrammet er revidert etter offentlig høring
23.10.2013-10.12.2013, og er datert 23.10.2013, revidert etter høring 13.01.2014.
Planprogram for E6 Ranheim - Værnes skal legges til grunn ved behandling av reguleringsplan
med konsekvensutredning firefelts veg i Helltunnelen og fram til Værneskrysset. Momenter
beskrevet under Vurderinger skal følges opp ved utarbeidelse av planforslag med
konsekvensutredning.
Stjørdal kommunen ber Statens vegvesen sammen med Jernbaneverket og Avinor vurdere de
totale støyforholdene på Hell langs jernbanen / E6 fra Helltunnelen fram til Værnes ut fra de
planlagte utbyggingene i alle tre etatene.
Gående og syklende skal sikres et godt sammenhengende, parallelt tilbud fra Stjørdal sentrum til
Malvik/Trondheim.
Behandling i Komite plan - 05.02.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 10/14 Drift av kino, kafé og kiosk i nytt regionalt kulturhus
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Rådmannen gis myndighet til å utlyse anbudskonkurranse for ekstern drift av kino, kiosk
og kafe i nytt regionalt kulturhus etter gjeldende lover og regler
2. Sak om endelig driftsform fremmes politisk før sommeren 2014

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
1. Rådmannen gis myndighet til å utlyse anbudskonkurranse for ekstern drift av kino,
kiosk og kafe i nytt regionalt kulturhus etter gjeldende lover og regler
2. Sak om endelig driftsform fremmes politisk før sommeren 2014
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 06.02.2014
1. Rådmannen gis myndighet til å utlyse anbudskonkurranse for ekstern drift av kino, kiosk
og kafe i nytt regionalt kulturhus etter gjeldende lover og regler
2. Sak om endelig driftsform fremmes politisk før sommeren 2014

Behandling i Formannskapet - 06.02.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 05.02.2014
Inger Anne Wahl fremmet spørsmål om sin habilitet i saken. Styremedlem i SKU.
Wahl fratrådte under behandling av sin habilitet Nå 8 av 9 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak :
Wahl er habil jfr.forv.loven §6,1 ledd, bokstav e og §6 ,2 ledd.
Vedtak :
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse :
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering.
PS 11/14 Barnehageplass §12 i Lov om barnehager
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommunes barnehager tar inn barn uten rett til plass etter §12a dersom det er
spesielle hensyn som må ivaretas og det er kapasitet til det i barnehagene.

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Stjørdal kommunes barnehager tar inn barn uten rett til plass etter §12a dersom det er
spesielle hensyn som må ivaretas og det er kapasitet til det i barnehagene.
1. 1. Barn som har uttalelse fra helsesøster/lege om at de har behov for plass ut fra
sykdom/akutt krise på grunn av hendelser i familien.
2. Unge eneforsørgere som ikke får muligheten til å fullføre videregående skole.
3. Barn med foreldre med rett til norskopplæring hvor Stjørdal kommune mottar
støtte.
4. Barn som får plass etter pkt. 1og 3 skal i hovedsak dekkes av
barnevern/flyktningetjeneste.
Dersom det ikke utløser økonomiske kostnader er ledig kapasitet i Stjørdal kommune
barnehager skal barn som ikke har lovhjemlet rett til plass, tilbys plass etter de samme
kriterier som for hovedopptak og supplerende opptak.
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Erling Weydahl (AP) og Siv Sætran (SP) fremmet følgende forslag:
Dersom det ikke utløser økonomiske kostnader i Stjørdal kommunes barnehager skal barn som
ikke har lovhjemlet rett til plass, tilbys plass etter de samme kriterier som for hovedopptak og
supplerende opptak.
Håvar Steen Moa (H) fremmet følgende endring av pkt. 2.
Alt strykes etter 1. punktum.
Votering:
Moas (H) forslag enstemmig vedtatt.
Komite Levekårs innstilling med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Weydahls (AP) og Sætrans (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 04.02.2014
Stjørdal kommunes barnehager tar inn barn uten rett til plass etter §12a dersom det er spesielle
hensyn som må ivaretas og det er kapasitet til det i barnehagene.
1. 1. Barn som har uttalelse fra helsesøster/lege om at de har behov for plass ut fra
sykdom/akutt krise på grunn av hendelser i familien.
2. Unge eneforsørgere som ikke får muligheten til å fullføre videregående skole. Dette
gjelder i hovedsak unge jenter. Det gjelder like muligheter til utdanning. Det er som
oftest jenter som blir hjemme med barna og avbryter sin skolegang.
3. Barn med foreldre med rett til norskopplæring hvor Stjørdal kommune mottar støtte.
4. Barn som får plass etter pkt. 1og 3 skal i hovedsak dekkes av
barnevern/flyktningetjeneste.

Behandling i Komite Levekår - 04.02.2014
Leif Eggen (V) følgende forslag:
Pkt. 1 endres til:
1. Barn som har uttalelse fra helsesøster/lege om at de har behov for plass ut fra
sykdom/akutt krise på grunn av hendelser i familien.
Pkt. 3 strykes.
Nytt pkt.
4. Barn som får plass etter pkt. 1og 3 skal i hovedsak dekkes av barnevern/flyktningetjeneste.
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling falt med 9 stemmer.
Eggens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.
PS 12/14 Foreldrebetaling for kulturskolen 2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Vedtatte priser for Stjørdal kulturskole får virkning fra 1.8.2014
Stjørdal kulturskoles familierabatt senkes fra 50 % til 30 % med virkning fra 1.8.2014
Stjørdal kulturskoles serviceerklæring og retningslinjer endres i forhold til vedtak om ny
familierabatt.

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Vedtatte priser for Stjørdal kulturskole får virkning fra 1.8.2014
Stjørdal kulturskoles familierabatt senkes fra 50 % til 30 % med virkning fra 1.8.2014
Stjørdal kulturskoles serviceerklæring og retningslinjer endres i forhold til vedtak om ny
familierabatt.
Kommunestyret ber om at det legges fram en sak for komite kultur, næring og miljø der
det opprettes et tilbud om 5 friplasser i Stjørdal kulturskole gitt ved søknad etter
økonomiske kriterier.
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
May Britt Sørmo Ervik (AP) fremmet følgende forslag:
Familierabatten i kulturskolen på 50 % endres ikke.
Per Erik Moen (AP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber om at det legges fram en sak for komite kultur, næring og miljø der det
opprettes et tilbud om 5 friplasser i Stjørdal kulturskole gitt ved søknad etter økonomiske
kriterier.
Votering:
Erviks (AP) forslag falt med 21 stemmer mot 20 stemmer.

Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Moens (AP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 06.02.2014
Vedtatte priser for Stjørdal kulturskole får virkning fra 1.8.2014
Stjørdal kulturskoles familierabatt senkes fra 50 % til 30 % med virkning fra 1.8.2014
Stjørdal kulturskoles serviceerklæring og retningslinjer endres i forhold til vedtak om ny
familierabatt.

Behandling i Formannskapet - 06.02.2014
Rådmanns forslag til innstilling vedtatt 6 mot 5 stemmer.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 05.02.2014
May Britt Sørmo Ervik (A) fremmet følgende endrings forslag på vegne av Arbeiderpartiet.
Familierabatten i kulturskolen på 50 % endres ikke.
Erviks forslag falt 5 mot 4 stemmer.
Uttalelse:
Rådmanns forslag til innstilling tas til orientering.
PS 13/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 01.01.2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:




Folkevalgte i Stjørdal kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning,
skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære
tjenestepensjonsordning.
En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han har en
godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse
Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %) som øvrige ansatte

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
 Folkevalgte i Stjørdal kommune som fyller kravene for innmelding i
pensjonsordning, skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs
ordinære tjenestepensjonsordning.
 En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når
hun/han har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse
 Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %) som øvrige
ansatte
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 06.02.2014




Folkevalgte i Stjørdal kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning,
skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære
tjenestepensjonsordning.
En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han har en
godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse
Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %) som øvrige ansatte

Behandling i Formannskapet - 06.02.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt
PS 14/14 Kjøp av eiendommen Heyerdalsveien 12, Stjørdal
Rådmannens forslag til innstilling:
Stjørdal kommune kjøper eiendommen gnr. 102, bnr. 250 av Maj-Britt Moen for en sum på
totalt kr 4.050.000,- + tinglysingsomkostninger.
Kjøpet belastes kapitalfondet.

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Stjørdal kommune kjøper eiendommen gnr. 102, bnr. 250 av Maj-Britt Moen for en sum
på totalt kr 4.050.000,- + tinglysingsomkostninger.
Kjøpet belastes kapitalfondet.
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Nils Nordbotn (SP) og Erik Bjørgum (SP) stilte spørsmål om sin habilitet, ansatt i Nylander der
deres sjef, Geir Falck Anderssen, har vært med i salget. Nordbotn og Bjørgum fratrådte under
behandling av sin habilitet. Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Nordbotn (SP) og Bjørgum (SP) finnes inhabil jfr. forvaltningslovens § 6 2.ledd.
Enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Nordbotn (SP) og Bjørgum (SP) tiltrådte etter behandling av saken.
Innstilling i Formannskapet - 06.02.2014
Stjørdal kommune kjøper eiendommen gnr. 102, bnr. 250 av Maj-Britt Moen for en sum på
totalt kr 4.050.000,- + tinglysingsomkostninger.
Kjøpet belastes kapitalfondet.

Behandling i Formannskapet - 06.02.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 15/14 Husbyjordet - løsning nedkjøringsramper og trapp/heis hus.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring:
-Trapp/heis hus sør-vest.
-Permanent østre rampe i Sandgata.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med
SKANSKA AS om bygging av trapp/heis hus og permanent nedkjøringsrampe øst i
Sandgata (FT3 og FT4) i tråd med gjeldende reguleringsplan for området.
3. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette ekspropriasjon av nødvendig grunn i det tilfellet
at det ikke oppnås frivillig avtale med grunneiere for området BFT4.
Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
1. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring:
-Trapp/heis hus sør-vest.
-Permanent østre rampe i Sandgata.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med
SKANSKA AS om bygging av trapp/heis hus og permanent nedkjøringsrampe øst i
Sandgata (FT3 og FT4) i tråd med gjeldende reguleringsplan for området.
3. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette ekspropriasjon av nødvendig grunn i det
tilfellet at det ikke oppnås frivillig avtale med grunneiere for området BFT4.
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Ola Morten Teigen (FRP) og Inger Anne Wahl (AP) stilte spørsmål om sin habilitet,
styremedlemmer i SKU. Teigen (FRP) og Wahl (AP) fratrådte under behandling av sin habilitet.
Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Teigen (FRP) og Wahl (AP) finnes inhabil jfr. forvaltningslovens § 6 1. ledd pkt. e.
Enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Teigen og Wahl tiltrådte etter behandling av saken.
PS 16/14 Vassbygda - Tilskudd til høykapasitets bredbåndsnett-NGA
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Vassbygda Bygdelag innvilges et tilskudd på kr 200 000,- til utbygging av
Bygdefiberprosjektet Vassbygda.
2. Utgiften på kr 200 000,- dekkes av kommunens fondsmidler (disposisjonsfond).

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
1. Vassbygda Bygdelag innvilges et tilskudd på kr 200 000,- til utbygging av
Bygdefiberprosjektet Vassbygda.
2. Utgiften på kr 200 000,- dekkes av kommunens fondsmidler (disposisjonsfond).
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 06.02.2014
1. Vassbygda Bygdelag innvilges et tilskudd på kr 200 000,- til utbygging av
Bygdefiberprosjektet Vassbygda.
2. Utgiften på kr 200 000,- dekkes av kommunens fondsmidler (disposisjonsfond).

Behandling i Formannskapet - 06.02.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 05.02.2014
Uttalelse:
Rådmanns forslag til innstilling tas til orientering.

Interpellasjoner
FO 2/14 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 13.02.2014 - Stjørdal
kommunestyre som arbeidsgiver
Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Interpellasjonen tas til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Ordfører,
Ordføreren opplever at Stjørdal kommune har et godt og konstruktivt samarbeid med
kommunens tillitsvalgte, og bare legger til grunn og opplever at rådmannen legger dette til
grunn for sin gjerning.
Stjørdal kommune har fora for å informere alle tillitsvalgte, etatene har møter med «sine»
tillitsvalgte og arbeidsgiver og arbeidstakere møtes til informasjon, drøfting og forhandlinger
når det er behov eller hjemmel for det. I tillegg har vi administrasjonsutvalget hvor
formannskapet møter tillitsvalgte, og i tillegg til dét så har Ordføreren uttalt at møteforespørsler
fra tillitsvalgte i organisasjonen vil bli gitt høy prioritet, samtidig som jeg har uttalt at jeg legger
til grunn at det samme gjelder Rådmannen.
Interpellanten hevder i oversendelsesbrevet at «Vi har hatt saker de siste månedene som har vært
på «grensen» (som hun skriver det) av å overholde avtaleverket.» Det pekes da spesielt på
seniorpolitiske tiltak, lønnspolitisk plan, og på spisepauseproblematikken.
Ordføreren er opptatt av at slike påstander finner sin avklaring. Ikke minst av hensyn til det
omdømme som interpellanten gir uttrykk for at hun søker å bidra til skal styrkes.
Ordføreren er kjent med at Fagforbundet har krevd forhandlinger knyttet til saken om
spisepause. Kommunen er ikke enig i påstandene - og saken kan gå til mekling.
Ansvaret for å drøfte foreslåtte tiltak i budsjettdokumentene ligger, i tråd med den delegering
som interpellanten foreskriver, hos Rådmannen. Når det gjelder vedtak i politiske organ så anser
Ordføreren at hovedavtalen neppe overstyrer prinsippet om folkevalgte representanter i
folkevalgte organs frihet til å få avstemt fremsatte forslag i møte i tråd med etablert lov hierarki
som interpellanten er inn på. Allikevel er ikke dette til hinder for at drøfting kan gjennomføres i
etterkant. Dette følges opp av Rådmannen i den enkelte sak.
Videre: i saken om lønnspolitiske retningslinjer (som nevnes spesifikt) så gikk kommunestyret,
etter initiativ fra Ordfører, faktisk lenger enn dette. Dette ved at man etter signaler fra
tillitsvalgte, og uavhengig av sitt syn på avtaleverket, opphevet tidligere vedtak og inviterte til
drøfting før ny lønnspolitisk plan ble vedtatt. Det tror jeg var klokt – selv om det ikke
nødvendigvis var nødvendig.
Ordføreren vil opplyse om at administrasjonen på et tidlig tidspunkt, og før vedtak angående
budsjettet var fattet, opprettet ad-hoc utvalg i tråd med Hovedavtalens § 1-4-1. Utvalget består
av representanter fra fagforeningene, rådmann, etatsjefer og representanter fra personalenheten.

Utvalget har hatt 5 møter.
Før budsjettvedtaket ble fattet ble den økonomiske situasjonen og mulige konsekvenser
informert om i Forum for tillitsvalgte 02.09. og 14.10.13, hvor for øvrig også en oppfordring fra
rådmannen til de tillitsvalgte om å bruke tid på budsjettdokumentene fremgår av møtereferatet.
Ordfører,
Stjørdal kommune har avsatt ressurser over 5 millioner kroner årlig til tillitsvalgtapparatet. Dette
er en prioritering av hensyn til samspillet mellom arbeidstagere og arbeidsgiver.
Ordføreren får opplyst at når det gjelder spisepauser i barnehagene så vil det bli ført drøftinger
med barnehagene for å se om man kan oppfylle Arbeidsmiljølovens bestemmelser ved eventuelt
å innføre ubetalte spisepauser, slik som det er gjort i andre kommuner. Der dette ikke er mulig,
vil spisepausene fortsatt være betalt. Vedtaket fra kommunestyret 19.12.13 lyder «Rådmannen
gis fullmakt til å drøfte og gjennomføre fjerning av betalt matpause for ansatte i barnehagen.»
Ordfører,
Ordføreren vil hevde at kommunen tar arbeidsgiverrollen på alvor og forholder seg til lov og
avtaleverk. Ordføreren vil allikevel be rådmannen ta opp til debatt med de tillitsvalgte hvordan
man løser spørsmålet om drøfting på så tidlig tidspunkt som mulig når det gjelder prosessen
angående budsjett og økonomiplandokumenter.
Ordføreren deler avslutningsvis ambisjonene knyttet til omdømme og tiltrekning av ny
arbeidskraft som fremgår av forslaget til vedtak, og understreker at dette er en målsetting hvor
alle må bidra om vi skal lykkes. En stødig, korrekt, men allikevel fleksibel håndtering av
dialogen med tillitsvalgte vil etter Ordførerens syn bidra til dette – et vedtak imidlertid i tråd
med det foreslåtte fra interpellanten: det motsatte.
Inger Johanne Overvik Uthus (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at å ta arbeidsgiverrollen alvorlig. Og ivareta de ansatte med at vedtatt
lov og avtaleverket følges, slik at vi slipper diskusjoner på dette i media i ettertid.
Og ikke minst vi kan havne i arbeidsretten med brudd på lov og avtaleverk, og i en kommune er
det ordfører som er den juridiske personen som får anmeldelsen. Dette skaper ikke godt
omdømme for vår kommune, og vi vil med dette ikke tiltrekke oss ny arbeidskraft. Vi vil jobbe
for å snu denne trenden og bli den beste arbeidsgiver som er attraktiv på jobbmarkedet for unge
og nyutdannede. Vi ønsker å ha ansatte og bemanningsnormer som kan gi den beste tjenesten
som våre innbyggere har krav på.
Forslaget oversendes Administrasjonsutvalget.
Lillian Solstad (H) fremmet følgende forslag:
Interpellasjonen tas til orientering.
Votering:
Uthus (AP) forslag til oversendelse til administrasjonsutvalget falt med 21 stemmer mot 20
stemmer.

Uthus (AP) forslag til vedtak falt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Solstads (H) forslag vedtatt med 34 mot 7 stemmer.
FO 3/14 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 13.02.2014 - Bør fastleger få
reservasjonsrett mot å henvise til abort?
Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Interpellasjonen oversendes Komite Levekår og Formannskap.
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Ordfører,
La meg innledningsvis, og før jeg besvarer spørsmålene å gi uttrykk for at jeg synes dette er en
sammensatt problemstilling – og hvor det er viktig med respekt for hverandres synspunkter.
Ikke fordi det omhandler en så viktig etisk problemstilling som retten til fri abort før 12.uke i
seg selv, for det gjør det i og for seg ikke. Det omhandler snarere i hvilken grad- og på hvilken
måte- vi som samfunn ivaretar de som av ulike samvittighetsårsaker ikke finner seg i stand til å
utføre enkelte handlinger som et flertall i samfunnet har åpnet for. Jeg er glad for at
interpellantene deler dette synet i det de skriver at her er det ulike hensyn som må veies opp mot
hverandre. I denne saken – som i andre tilsvarende saker hvor samfunnet har ordninger for å
ivareta sterke samvittighetshensyn.
Utgangspunktet for problemstillingen er imidlertid synet på abort som sådan. Det er ens
stillingtagen i dette spørsmålet som igjen utløser samvittighetsproblemer for enkelte- men
likevel et fåtall- av legene. Spørsmålet blir ikke mindre viktig av den grunn: ivaretakelsen av et
mindretall er et viktig hensyn i liberale demokratier, noe som for øvrig er tydelig forankret i
menneskerettighetene. Hvordan vi ivaretar dette mindretallsvernet blir i så måte prinsipielt
viktig – uavhengig av hvor stort mindretallet er. Og som interpellantene skriver: dette må igjen
veies mot andre hensyn.
La meg i det videre for ordens skyld klargjøre at jeg personlig er tilhenger av dagens
abortlovgivning, men at de nylige presiserte endringer og innstramminger i praksis knyttet til
senaborter, har gjort dette standpunktet lettere for egen del.
Så til spørsmålene. Hvorvidt det bør gis en reservasjonsmulighet for fastleger som sådan, mener
jeg det er argumenter både for- og i mot. At vi uavhengig av eget syn må ha respekt for at
enkelte finner enhver befatning med abort samvittighetstyngende – legger jeg til grunn at det er
bred forståelse for. Samvittighetsårsaken som påberopes er med andre ord ikke neglisjerbar – av
typen som mer trivielle forhold folk kan være uenige i- men som kommer som en følge av sitt
ansettelsesforhold. Av denne grunn har vi da også reservasjonsmuligheter mot å gjennomføre
abort for sykehusleger.
Spørsmålet blir derfor snarere hvilke praktiske implikasjoner en reservasjonsmulighet vil
representere for de som berøres av den samme muligheten. Fordelen for fastlegene som
påberoper seg denne reservasjonsmuligheten er åpenbar: de slipper å gjøre noe som de i
realiteten mener er å bidra til å ta et menneskeliv.
Hva er så ulempene for kvinner som går til konsultasjon? Interpellantene har konkludert, i den
forstand at de skriver at «en reservasjonsadgang for fastleger vil gjøre situasjonen langt mer

krevende for kvinner sammenlignet med dagens situasjon». Til dette skal det for det første sies
at samvittighetshensynet vi nå debatterer er blitt håndtert i 30 år, før den forrige regjering vedtok
å avvise den med prinsipielle begrunnelser. Endringen fra praksisen de forutgående 30 år er i
realiteten at leger som ønsker å reservere seg skal måtte opplyse om dette, ha en klarert avtale
om direktehenvisning til en annen lege, og hvor kommunene kan si nei til denne
reservasjonsmuligheten basert på lokale forhold – så som lang reiseavstand til nærmeste lege.
Uten denne opplysningsplikten så risikerer unge jenter å gå til konsultasjon til en lege som har
det grunnleggende synet at dette er å ta et menneskeliv. Dette er heller ikke uproblematisk etter
mitt syn, da jeg vil anta at en sånn holdning påvirker samtalen på en måte som interpellantene
egentlige utgangspunkt er å søke å motvirke.
På den andre side anerkjenner jeg også de argumenter som blir brukt for å skulle nekte adgang
til reservasjon av samvittighetsgrunner. Når jeg har valgt å vektlegge de argumentene som taler
for en reservasjonsadgang, så er det fordi jeg føler at det offentlige ordskiftet så langt har vært
vel ensidig.
Ordfører,
Høringsfristen i denne saken er satt til den 30.april. Basert på en nærmere gjennomgang av
høringsdokumentet, samt en vurdering av situasjonen i egen kommune, vil jeg be rådmannen
fremme en sak til behandling, og hvor Stjørdal kommune gjennom dette avklarer sitt standpunkt
i saken. Denne saken er meg bekjent allerede under utarbeidelse, uten Ordførerens initiativ. På
denne måten mener jeg forslaget fra interpellantene blir ivaretatt, og Stjørdal kommune kan avgi
uttalelse i tråd med det som synes å være et flertall i kommunestyret.

Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Interpellasjonen oversendes Komite Levekår og Formannskap.
Votering:
Vigdenes (SP) forslag vedtatt med 21stemmer mot 20 stemmer.
FO 4/14 Spørsmål til ordføreren i kommunstyret 13.02.2014 - Komplett gang- og sykkelvei
langs E14 fra Halsen til Leirfall i Hegra

Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Stjørdal kommune tar kontakt med statens veivesen om igangsetting av reguleringsplan
for gang- og sykkelvei langs E14 fra Halsen til Leirfall i Hegra.

Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Ordfører,

Omlegging av Fv 32 ved Værnes kirke er et tiltak som faller utenfor de prioriterte prosjektene i
Fylkesvegplan 2014 – 2017. Men fra plandokumentets s. 40 siteres:
«Kirkevegen, Fv 32 i Stjørdal kommune. Planlegging for omlegging av veien utenfor området
til Stjørdal Museum vil starte i vegplanperioden. Det settes ikke av midler i vegplanperioden.»
Ordføreren mener dette er en klar forpliktelse som fylkeskommunen har tatt på seg. Så snart
planarbeidet er utført og planen behandlet og godkjent, må det avklares hvordan tiltaket kan
gjennomføres finansielt og fremdriftsmessig. Ordføreren er kjent med at kommunal
forskuttering ikke er ønsket av fylkeskommunen. Hvis det likevel skulle bli en kommunal
forskuttering gjennom forhandlinger med fylkeskommunen, må en påregne forskuttering på
ubestemt tid og en må være åpen for at tiltaket kan baseres på lokal finansiering.
Ordføreren kan ellers nevne at han har bedt om et møte med fylkesråden for samferdsel for å
diskutere E6 mellom Stjørdal og Trondheim og ringvei sør – og hvor fylkesvei 32 ved Værnes
kirke er en interessant problemstilling i den sammenheng. Ordføreren vil i et slikt møte
selvfølgelig gi uttrykk for det synspunkt som kommunestyret har gitt sin tilslutning til.
Når det gjelder gang- og sykkelvei langs E14 fra Halsen til Leirfall i Hegra er dette et klart
prioritert tiltak i kommunens egne planer, jfr. også uttalelsen til fylkeskommunen i F.sak
137/13, pkt. 9, som ledd i høringen av handlingsprogram til Nasjonal Transportplan 2014 –
2017. Da kommunen ikke er høringspart til Nasjonal Transportplan, går derfor den formelle
korrespondansen til direktorat og departement via fylkeskommunen. Det er derfor begrenset
mulighet for ordføreren å påberope seg som høringspart i direkte dialog med beslutningstakerne.
Men kommunen gis likevel muligheten nå til en tettere dialog om E14-spørsmålene. I brev av
08.01.2014 fra Statens vegvesen til Stjørdal kommune opplyses det at departementet i
stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 gir Vegdirektoratet i oppdrag å
gjøre en helhetlig vurdering av E14-strekningen Stjørdal – Riksgrensen. Eventuelt i form av en
konseptvalgutredning (KVU). Med bakgrunn i dette arbeidet vil Statens vegvesen ha en dialog
med kommuner og fylkesmyndigheter om arbeidet videre. Kontakt tas tidlig i 2014. Det er da
Ordførerens håp at det i denne prosessen i alle fall kan avklares høyeste prioritet for
sammenhengende gang- og sykkelvei langs E14, og på en slik måte at man kan komme seg helt
fra Leirfall og til sentrum av Stjørdal ved hjelp av et sammenhengende gang- og sykkelveinett.
Kåre Børseth (AP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune tar kontakt med statens veivesen om igangsetting av reguleringsplan for
gang- og sykkelvei langs E14 fra Halsen til Leirfall i Hegra.
Børseths (AP) forslag enstemmig vedtatt.
FO 5/14 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 13.02.14 - Beregning av tilskudd til
barnehager
Behandling i Kommunestyret - 13.02.2014
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Stjørdal kommune legger snittkostnaden for alle pensjonspremier til grunn for beregning av
pensjonskostnader i forbindelse med tilskudd til ikke – kommunale barnehager. Dette er i

samsvar med rundskriv F-05/2011 fra KUD(Kunnskapsdepartement) og brev fra KUD til
Private barnehagers landsforbund (PBL) datert 15.02.2012.
KUD sier: Beregningen av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal baseres på
kommunens pensjonspremier, inkludert reguleringspremier. Årlig bruk av premiefond skal
trekkes fra. Det skal ikke korrigeres for premieavvik eller amorteringskostnader, verken i dag
eller fremover.
Denne fremgangsmåten benyttes av alle kommuner i Nord Trøndelag.
Oppslag i Kommunal Rapport 06.02.14 viser til Sarpsborg kommune som i 2012 og 2013 har
redusert tilskuddet til de private barnehagene med til sammen 16,6 mill. kroner de to siste årene.
De har fått KLP til å beregne pensjonspremien til de ansatte som faktisk tilhører
barnehagesektoren i kommunen og ettersom nivået til disse er lavere enn gjennomsnitt i
kommunen, er dette gjennomført med besparelse.
Malvik kommune har gjort samme beregning for 2012 og redusert tilskuddet til private
barnehager med ca 2 mill. Malvik kommune gjennomfører likevel ikke dette i år, da det er
usikkert om det vil gi noe utslag. Melhus kommune beregner pensjon på samme måte som
Sarpsborg gjør og har klagesak fra PBL gående angående dette.
Å beregne pensjonsutgifter for barnehageansatte er arbeidskrevende fordi det må tas ut lister
over alle ansatte i barnehagene i 2013, samt AFP-pensjonister og alderspensjonister. Deretter må
KLP få listene og regne ut den korrekte KLP kostnaden for 2013 på grunnlag av oppsettet.
Deretter må man ompostere avviket til annen funksjon, slik at man sitter igjen med en reell
kostnad i korrigert regnskap for 2013.
Stjørdal kommune vurderer om dette kan gjennomføres i forbindelse med regnskapsavslutning
2013. En slik gjennomgang kan medføre at tilskudd til private ordinære barnehager blir redusert,
men faktisk pensjonskostnader kan også gi motsatt utslag. Stjørdal kommune er i dialog med
KomRev for sjekking av lovligheten i forbindelse med evt. omlegging av prinsippendring for
regnskap 2013.

Saker til behandling
PS 17/14 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 13.02.2014
Protokollen godkjent.

