STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

24.04.2014

Tidspunkt:
Fra sak:

18:00 - 19:40
PS 37/14

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Einar Østereng
Anja Elisabeth Ristad
Oddvar 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
Geir Falck Anderssen

PS 43/14

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

Navn
Sigrun Bremseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Ann-Inger Leirtrø
Ivar Vigdenes
Rolf Charles Berg
Anne M. Gederaas Ingstad
Jan Inge Kaspersen

Rep.
AP
H
AP
AP
SP
SP
SP
AP

Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Per Erik Moen
Ole Hermod Sandvik

AP
FRP
FRP
H
SP
V
AP
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Thomas Fossen
AP
Merethe Strand Hamborg
H
Inger J. O. Uthus
AP
Martha Richstad Berbu
AP

Navn
Svein Håvard Fiskvik
Inger Anne Wahl
Alf Kaspersen
Sissel Helen Bakken

Rep.
SV
AP
AP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stian Flobergseter
Marit Mæhre
Morten Harper

Møtte for
Martha Richstad Berbu
Inger J. O. Uthus
Svein Håvard Fiskvik

Rep.
AP
AP
SV

Tor Inge Pedersen
Marit Wahl
Elin Helene Friheim
Janne Evenhus

Thomas Fossen
Inger Anne Wahl
Alf Kaspersen
Merethe Strand Hamborg

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Kari L. Øfsti
Astri M. Wessel
Tore Rømo
Leif M. Vonen
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

AP
AP
AP
H

Stilling
Rådmann
Org.sjef
Etatsjef Oppvekst og kultur
Etatsjef Teknisk
kommuneoverlege
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 40 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmeside, og med skriftlig innkalling til hvert
enkelt representant.
Underholdning ved Stjørdal Kulturskole.
Bård Fleischer ved Skfub stilte spørsmål til ordføreren vedr.
bemanningstetthet/bemanningsnorm i barnehagene.
Til å gjennomgå protokollen sammen med ordfører og sekretær ble følgende valgt:
Janne Evenhus, Ola Morten Teigen og Anja Ristad.
Geir Falck Andersen (H) ble innvilget permisjon fra kl. 19:20 etter behandling av PS
40/14. Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
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Godkjenning av protokoll

2014/3447

Saker til behandling
PS 37/14 Skatteregnskapet 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2013 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2013 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Stjørdal kommune til orientering.
Vedtak i Kommunestyret - 24.04.2014
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2013 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2013 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Stjørdal kommune til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 24.04.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.04.2014
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet 2013 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2013 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Stjørdal kommune til orientering.
Behandling i Formannskapet - 10.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 38/14 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Rådmannens forslag til innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for 1241 Ole Vigs gate 5/Nordre gate 8 og 10 som vist på plankart datert 13.05.2013 sist revidert
25.03.2014 med tilhørende bestemmelser datert 06.11.2013 sist revidert 25.03.2014 og
planbeskrivelse datert 16.05.2013.
Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.

Vedtak i Kommunestyret - 24.04.2014
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for
1-241 Ole Vigs gate 5/Nordre gate 8 og 10 som vist på plankart datert 13.05.2013 sist
revidert 25.03.2014 med tilhørende bestemmelser datert 06.11.2013 sist revidert 25.03.2014
og planbeskrivelse datert 16.05.2013.
Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.

Behandling i Kommunestyret - 24.04.2014
Komite plans innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 09.04.2014
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for 1241 Ole Vigs gate 5/Nordre gate 8 og 10 som vist på plankart datert 13.05.2013 sist revidert
25.03.2014 med tilhørende bestemmelser datert 06.11.2013 sist revidert 25.03.2014 og
planbeskrivelse datert 16.05.2013.
Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.
Behandling i Komite plan - 09.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 39/14 Velferdsteknoloig- Bo lengre hjemme, prosjekt i Værnesregionen
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
 Saken tas til orientering
 Kommunene støtter arbeidet med å finne framtidsrettede løsninger og legge til rette for
bruk av velferdsteknologi i omsorgsetatene i Værnesregion
 Kommunen støtter arbeidet med å utvikle en trygghetspakke som en tjeneste til
kommunens innbyggere

Vedtak i Kommunestyret - 24.04.2014
 Saken tas til orientering
 Kommunene støtter arbeidet med å finne framtidsrettede løsninger og legge til rette
for bruk av velferdsteknologi i omsorgsetatene i Værnesregion
 Kommunen støtter arbeidet med å utvikle en trygghetspakke som en tjeneste til
kommunens innbyggere
Behandling i Kommunestyret - 24.04.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.04.2014
 Saken tas til orientering
 Kommunene støtter arbeidet med å finne framtidsrettede løsninger og legge til rette for
bruk av velferdsteknologi i omsorgsetatene i Værnesregion
 Kommunen støtter arbeidet med å utvikle en trygghetspakke som en tjeneste til
kommunens innbyggere
Behandling i Formannskapet - 10.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite Levekår - 08.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite Levekår - 08.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Eldrerådet - 07.04.2014
Uttalelse:
Eldrerådet støtter Rådmannens forslag til vedtak.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 07.04.2014
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.
PS 40/14 Retningslinjer for tilideling av kommunale utleieboliger
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig.

Vedtak i Kommunestyret - 24.04.2014
Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig.
Behandling i Kommunestyret - 24.04.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.04.2014
Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig.
Behandling i Formannskapet - 10.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan - 09.04.2014
Komite Plan slutter seg til rådmannens forslag til innstilling.
Behandling i Komite plan - 09.04.2014
Komite Plan slutter seg til rådmannens forslag til innstilling.
Uttalelse i Komite Levekår - 08.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite Levekår - 08.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Eldrerådet - 07.04.2014
Uttalelse:
Eldrerådet støtter Rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet ønsker at det utheves i teksten i vedlegg RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV
KOMMUNAL UTLEIEBOLIG:
Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby
kommunal utleiebolig til vanskeligstilte grupper.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 07.04.2014
UR tar saken til orientering.
Behandling i Ungdomsrådet - 07.04.2014
UR tar saken til orientering.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 07.04.2014
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.
PS 41/14 422985 - Ny Sandskogan barnehage, valg av entreprenører / finansieringsplan
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av rådmannen i denne saken og
mener på bakgrunn av de gitte anbudskriterier at følgende entreprenører har gitt det
økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Stjørdal kommune:
- E 10 Rivningsarbeider: Thor Gjul AS
- E 20 Bygningsmessige arbeider: Byggnord AS
- E 70 Utomhus arbeider inkl. VA: Arne Hernes AS
2. Med forbehold om at kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for prosjektet, gis
rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med tilbyderne og inngå avtaler.
Avtaler med entreprenørene forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut. Skriftlige
kontrakter utarbeides i NS 8406.
3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for Sandskogan barnehage på
11,458 mill. kr ekskl. mva. Beløpene fremkommer slik:






E 10 Rivingsarbeider, inkl. 10% uforutsett:
E 20 Bygningsmessige arbeider, inkl. 10% uforutsett:
E 70 Utomhusarbeider inkl VA, inkl. 15% uforutsett:
Annet; inventar/utstyr og div. prosjektkostnader:
Påløpte tidligere kostnader pr dato:

385 000,1 720 000,4 238 800,1 323 000.3 791 200,-

4. Kostnadsrammen på 11,458 mill. kr finansieres ved bruk av avsatte midler i
økonomiplan 2014-2017.
Vedtak i Kommunestyret - 24.04.2014
1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av rådmannen i denne saken
og mener på bakgrunn av de gitte anbudskriterier at følgende entreprenører har
gitt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Stjørdal kommune:
- E 10 Rivningsarbeider: Thor Gjul AS
- E 20 Bygningsmessige arbeider: Byggnord AS
- E 70 Utomhus arbeider inkl. VA: Arne Hernes AS
2. Med forbehold om at kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for
prosjektet, gis rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med
tilbyderne og inngå avtaler. Avtaler med entreprenørene forutsettes inngått etter at
klagefristen er gått ut. Skriftlige kontrakter utarbeides i NS 8406.
3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for Sandskogan barnehage på
11,458 mill. kr ekskl. mva. Beløpene fremkommer slik:






E 10 Rivingsarbeider, inkl. 10% uforutsett:
E 20 Bygningsmessige arbeider, inkl. 10% uforutsett:
E 70 Utomhusarbeider inkl VA, inkl. 15% uforutsett:
Annet; inventar/utstyr og div. prosjektkostnader:
Påløpte tidligere kostnader pr dato:

385 000,1 720 000,4 238 800,1 323 000.3 791 200,-

4. Kostnadsrammen på 11,458 mill. kr finansieres ved bruk av avsatte midler i
økonomiplan 2014-2017.
Behandling i Kommunestyret - 24.04.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.04.2014
1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av rådmannen i denne saken og
mener på bakgrunn av de gitte anbudskriterier at følgende entreprenører har gitt det
økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Stjørdal kommune:
- E 10 Rivningsarbeider: Thor Gjul AS
- E 20 Bygningsmessige arbeider: Byggnord AS
- E 70 Utomhus arbeider inkl. VA: Arne Hernes AS
2. Med forbehold om at kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for prosjektet, gis
rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med tilbyderne og inngå avtaler.
Avtaler med entreprenørene forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut. Skriftlige
kontrakter utarbeides i NS 8406.
3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for Sandskogan barnehage på
11,458 mill. kr ekskl. mva. Beløpene fremkommer slik:
 E 10 Rivingsarbeider, inkl. 10% uforutsett:

385 000,-






E 20 Bygningsmessige arbeider, inkl. 10% uforutsett:
E 70 Utomhusarbeider inkl VA, inkl. 15% uforutsett:
Annet; inventar/utstyr og div. prosjektkostnader:
Påløpte tidligere kostnader pr dato:

1 720 000,4 238 800,1 323 000.3 791 200,-

4. Kostnadsrammen på 11,458 mill. kr finansieres ved bruk av avsatte midler i
økonomiplan 2014-2017.
Behandling i Formannskapet - 10.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 08.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite Levekår - 08.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 42/14 Blues in Hell - Kommunal garanti 2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune garanterer for inntil kr. 500.000,- som simpel kausjon overfor Blues
in Hell i forbindelse med avtale om kassekreditt i Sparebank 1 Midt-Norge.
2. Garantitiden settes til 01.05.2015.

Vedtak i Kommunestyret - 24.04.2014
1. Stjørdal kommune garanterer for inntil kr. 500.000,- som simpel kausjon overfor Blues
in Hell i forbindelse med avtale om kassekreditt i Sparebank 1 Midt-Norge.
2. Garantitiden settes til 01.05.2015.
Behandling i Kommunestyret - 24.04.2014
May Britt Sørmo Ervik stilte spørsmål om sin habilitet, styremedlem i Blues In Hell.
Ervik fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 38 av 41 medlemmer tilstede.
Ordfører fremmet følgende forslag:
Ervik finnes inhabil jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd pkt. e. Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Ervik tiltrådte etter behandling av saken. 39 av 41 medlemmer tilstede.
Innstilling i Formannskapet - 10.04.2014
1. Stjørdal kommune garanterer for inntil kr. 500.000,- som simpel kausjon overfor Blues
in Hell i forbindelse med avtale om kassekreditt i Sparebank 1 Midt-Norge.
2. Garantitiden settes til 01.05.2015.

Behandling i Formannskapet - 10.04.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 09.04.2014
May Britt Ervik Sørmo fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, styremedlem. Ervik fratrådte
under behandling av sin habilitet. Nå 8 av 9 medlemmer tilstede. Leder fremmet følgende
forslag til vedtak :
Ervik er inhabil jfr.forv.l.§6,2. ledd bokstav e.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Interpellasjoner
FO 11/14 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 24.04.14 - Unødvendig forsøpling av
Stjørdal
Behandling i Kommunestyret - 24.04.2014
Ordføreren besvarte spørsmålet:
1. Grunnlaget pr dags dato:
Plikter og ansvar på forsøplingsområdet
Kommunen har plikt til å ha anlegg for mottak av husholdningsavfall og sørge for et system
for innsamling av husholdningsavfall i kommunen, jf. forurensningsloven §§ 29 og 30.
Kommunen har også plikt etter ulike kapitler i avfallsforskriften og forurensningsforskriften,
til å ha et tilstrekkelig tilbud for mottak av kasserte KFK-holdige kuldemøbler, EE-avfall, farlig
avfall og skipsavfall.
Kommunen har plikt til å sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere og i denne
forbindelse foreta en rimelig opprydning av forsøpling på utfartssteder og andre sterkt besøkte
offentlige steder dersom ingen andre har en slik plikt etter § 35 første og tredje ledd og § 36, jf.
omtale nedenfor.
Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og lignende utsalgssted skal sørge for
oppsetting og tømming av avfallsbeholdere i nærheten av utsalgsstedet. Tilsvarende plikter har
den som driver leirplass eller annet turistanlegg. Den ansvarlige etter disse bestemmelsene har
også en oppryddingsplikt innenfor sine områder.
Den som arrangerer en tilstelning eller stevne skal sørge for nødvendig opprydding
etterpå. Denne plikten er subsidiær i forhold til den plikten som følger av § 35 første.
Vegmyndighetene har plikt til å sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere langs
offentlige veger utenfor tettbygd strøk hvor de vegfarende erfaringsmessig etterlater seg avfall.
Vegmyndighetene har også oppryddingsplikt for avfall som befinner seg innenfor vegens
eiendomsgrenser, jf. § 36.
Om avfallsgebyret
Forurensningsloven § 34 pålegger kommunen en plikt til å fastsette gebyrer til dekning av
kostnadene forbundet avfallshåndtering av husholdningsavfall. Kommunen kan per i dag ikke
kreve inn avfallsgebyr til dekning av kostnader knyttet til opprydding av forsøpling etter § 35,
jf. § 34 tredje ledd. Kostnader knyttet til opprydning av forsøpling må derfor dekkes over
kommunebudsjettet.
2. Muligheter:
Kommunen kan gi pålegg om opprydding hvis forsøpler er kjent, og videre gjennomføre
opprydding for forsøpler regning hvis dette ikke etterkommes. Dette vil uansett kreve
forholdsvis mye saksbehandlerkapasitet. Hvis forsøpler er kjent kan forhold også anmeldes til
politiet.
Tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), nå Miljødirektoratet, har i fjor vår sendt
inn et forslag etter oppdrag fra Miljøverndepartementet om at kommunene kan øke
avfallsgebyrene for å finansiere opprydding av generell forsøpling og drift av avfallshåndtering

på utfartsområder, utenom ordinære kommunebudsjett. Det er ukjent hvordan status på den
saken er nå.
Stjørdal kommune kan presisere forbud mot forsøpling i politivedtektene ut over det som står i
dag. Dette vil trolig ikke medføre mindre forsøpling, da dette i hovedsak handler om folks
holdninger til problematikken. Uansett vil det mest trolig med de politiressurser som er i dag
ikke vil være kapasitet eller mulighet til å håndheve disse bestemmelsene. Aktivt
informasjonsarbeid om holdningsendringer er i hovedsak de mulighetene kommunen har i dag
mot generell forsøpling.

Saker til behandling
PS 43/14 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 24.04.2014
Protokollen enstemmig vedtatt.

