STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

22.05.2014

Tidspunkt:
Fra sak:

18:00 - 22:30
44/14

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Annette Tollefsen Jensen
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Einar Østereng
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
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
Ole Hermod Sandvik

55/14

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Ole Andreas Aftret
H
Ann-Inger Leirtrø
AP

Navn
Sigrun Bremseth
Håvard Steen Moa
Inger J. O. Uthus
Thomas Fossen
Martha Richstad Berbu
Anja Elisabeth Ristad
Ivar Vigdenes
Rolf Charles Berg
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.
AP
H
AP
AP
AP
SV
SP
SP
SP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
SP
V
AP

Navn
Geir Falck Anderssen
Merethe Strand Hamborg

Rep.
H
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Jan Petter Bjørnevik
Hågen Einang
Elin Helene Friheim
Janne Evenhus
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Tore Rømo
Astri Marie Wessel
Roar Størset
Anne Mari Grønseth
Møtet ble ledet av:

Møtte for
Merethe Strand Hamborg
Geir Falck Anderssen
Ann-Inger Leirtrø
Ole Andreas Aftret

Rep.
H
H
AP
H

Stilling
Rådmann
Etatsjef Teknisk
Etatsjef Oppvekst og kultur
Økonomisjef
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41
Merknader :
Møtet var kunngjort på kommunes hjemmesider, på facebook og med skriftlig innkalling
til hver enkelt medlem.
Truls Barnung, leder for kulturskolen informerte om drømmestipendet.
Underholdning av Stjørdal kulturskole.
Orientering om VM i Rallycross av Johan Kristoffersen og Laffen Jensen.
Thomas Fossen (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 22.00
Til å gå igjennom protokollen sammen med ordfører og sekretær ble følgende valgt :
Jorun Lundemo (FRP), Anne Mari G. Ingstad (SP) og Erling Weydahl (AP)
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10 min
10 min

Sum 41 repr.
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Saker til behandling
PS 44/14 Stjørdal kommune - regnskap 2013 - revisjonsberetning
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommunes regnskaper for 2013 oversendes kommunestyret med kontrollkomiteens
uttalelse og formannskapets innstilling for endelig behandling.
Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Stjørdal kommunes regnskaper for 2013 godkjennes.
Forslaget fra Teigen (FRP) utsettes og oversendes rådmann for videre saksbehandling.
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Ola Morten Teigen (FRP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2.
2. Positive premieavvik avsettes til eget pensjonsfond.
Alf Kaspersen (AP) fremmet følgende forslag:
Forslaget fra Teigen (FRP) utsettes og oversendes rådmann for videre saksbehandling.
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommunes regnskap for 2013 godkjennes.
Votering :
Ordfører Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Kaspersens (AP) forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 16.05.2014
Stjørdal kommunes regnskaper for 2013 oversendes kommunestyret med kontrollkomiteens
uttalelse og formannskapets innstilling for endelig behandling.
Behandling i Formannskapet - 16.05.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 45/14 Årsberetning 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Kommunestyret tar vedlagte årsberetning til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 16.05.2014
Kommunestyret tar vedlagte årsberetning til orientering.
Behandling i Formannskapet - 16.05.2014
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret tar vedlagte årsberetning til orientering.
Vigdenes (SP) enstemmig vedtatt.
PS 46/14 Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2012 og 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar tilbakemeldingen til orientering.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Kommunestyret tar tilbakemeldingen til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.05.2014
Kommunestyret tar tilbakemeldingen til orientering.

Behandling i Formannskapet - 16.05.2014
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 47/14 Budsjettrevidering skole 2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar budsjettøkning av skolebudsjettet for 2014 på kr 5 mill. Økningen
finansieres med at finansområdet justeres tilsvarende.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
1. Kommunestyret vedtar budsjettøkning av skolebudsjettet for 2014 på kr 5 mill.
Økningen finansieres med at finansområdet justeres tilsvarende.
2. Skolens rammer skal bedres ytterligere i budsjett 2015 og økonomiplan.
3. Bedring av skolens budsjetter skal brukes til å bringe behov for spesialundervisning
ned, og ivareta behov for løpende innkjøp av materiell.

4. Skolene skal se på behovet for andre faggrupper til de yngste, herunder ambulerende
team som tidligere vedtatt.

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP:
Nytt punkt 1:
Kommunestyret vedtar budsjettøkning av skolebudsjettet for 2014 på kr 10 mill. Økningen
finansieres med at finansområdet justeres med 5 mill., og at avsetting til disposisjonsfond
reduseres med 5 mill.
Nytt punkt 5:
For å lette kommunestyres oppfinansiering av skolesektoren, gis rådmann fullmakt til å
utarbeide en mulighetsstudie for økte inntekter og reduserte utgifter.
Punktvis votering:
Håves (AP)forslag punkt 1 falt med 21stemmer mot 20 stemmer.
Formannskapets punkt 2 enstemmig vedtatt.
Formannskapets punkt 3 enstemmig vedtatt.
Formannskapets punkt 4 enstemmig vedtatt.
Håves (AP) forslag punkt 5 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer.

Innstilling i Formannskapet - 16.05.2014
1. Kommunestyret vedtar budsjettøkning av skolebudsjettet for 2014 på kr 5 mill. Økningen
finansieres med at finansområdet justeres tilsvarende.
2. Skolens rammer skal bedres ytterligere i budsjett 2015 og økonomiplan.
3. Bedring av skolens budsjetter skal brukes til å bringe behov for spesialundervisning ned, og
ivareta behov for løpende innkjøp av materiell.
4. Skolene skal se på behovet for andre faggrupper til de yngste, herunder ambulerende team
som tidligere vedtatt.
5. Rådmannen bes å utrede hva som kan forventes å spare i en endring av skolestruktur.
Behandling i Formannskapet - 16.05.2014
Ragna Straume (V) fremmet følgende forslag:
1. – som rådmannens innstilling.
2. Skolens rammer skal bedres ytterligere i budsjett 2015 og økonomiplan.
3. Bedring av skolens budsjetter skal brukes til å bringe behov for spesialundervisning ned, og
ivareta behov for løpende innkjøp av materiell.
4. Skolene skal se på behovet for andre faggrupper til de yngste, herunder ambulerende team
som tidligere vedtatt.
5. Rådmannen bes å utrede hva som kan forventes å spare i en endring av skolestruktur.

Punktvis votering:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Straumes (V) forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Straumes (V) forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Straumes (V) forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.
Straumes (V) forslag pkt. 5 falt med 7 stemmer mot 4 stemmer.

Uttalelse i Komite Levekår - 13.05.2014
1. Kommunestyret vedtar budsjettøkning av skolebudsjettet for 2014 på kr 5 mill. Økningen
finansieres med at finansområdet justeres tilsvarende.
2. Forventer gradvis økning i skolebudsjett.
3. Vi forventer at dette skal vises på ppt/spes.ped tiltak.
4. At skolene skal se på behovet for andre faggrupper til de yngste, herunder ambulerende team
som tidligere vedtatt.
5. Rådmannen skal se på hva som utføres av ikke lovpålagte tjenester i etat omsorg og oppvekst
for å gi en oversikt i strateginotatet.
Behandling i Komite Levekår - 13.05.2014
Leif Eggen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2 – 6:
2. Forventer gradvis økning i skolebudsjett.
3. Vi forventer at dette skal vises på ppt/spes.ped tiltak.
4. At skolene skal se på behovet for andre faggrupper til de yngste, herunder ambulerende team
som tidligere vedtatt.
5. Rådmannen bes å utrede hva som kan forventes å spare i en endring av skolestruktur. Skissert
ved 3 alternativer:
Alt. 1: Alle småskoler ned til gammelt kommunesenter (Hegra og Lånke) og Hegra U skole til
Stjørdal sentrum.
Alt. 2: Som alt 1, men Forradal oppvekstsenter blir stående.
Alt. 3: Som alt 1, men beholde Hegra U og ha en 1 – 10 trinns skole.
6. Rådmannen skal se på hva som utføres av ikke lovpålagte tjenester i etat omsorg og oppvekst
for å gi en oversikt i strateginotatet.
Rådmannens forslag pkt. 1enstemmig vedtatt.
Venstres forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Venstres forslag pkt. 3 vedtatt 8 stemmer mot 1 stemme.
Venstres forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.
Venstres forslag pkt. 5 falt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
Venstres forslag pkt. 6 vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.
PS 48/14 Avløp - prioritering av investeringsmidler 2014
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Årets investeringsramme er kr 44,0 mill.

2. Formannskapet viser til prosjektregnskapene for de avløpsprosjekter som ble prioritert i
2012, noen med tilleggsfinansiering 2011/2013, og vedtar at ubrukte investeringsmidler
på kr 3 280 256,- jfr. vedlegg 1 versjon 11.02.2014 tillegges rammen for 2014.
3. Overskudd på bundet kapitalfond i 2013 kr 2 506 990 som må brukes til
investeringsmidler avløp, tillegges investeringsrammen for 2014.
4. Det budsjetteres med en avsetning til bundet kapitalfond i 2014 på kr 1 000 000 som
tillegges investeringsrammen for 2014.
5. Disponibelt beløp for prioritering 2014 blir etter dette:
- Ramme 2014
44 000 000
- Ubrukte midler 2011-1013
3 280 256
- Overskudd kapitalfond 2013
2 506 990
- Budsjettert kapitalfond 2014
1 000 000
Sum kr
50 787 246
6. Formannskapet prioriterer disponibelt beløp som følger:
Fullfinansiering av tidligere prioriterte prosjekter:
Dekket ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/udisponerte investeringsmidler for ikke påbegynte
eller fullførte/ikkefullførte anlegg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

432 939 Sanering Innherredsvegen/Ole Vig
432 949 Sanering Ole Vigs gt.- Lindbergveita
432 960 Sanering Sandmovegen, Palestina
432 972 Gemini slam
431 964 VA- sanering Seljevegen
431 972 Husbyåsen

kr 18 042
kr 8 000
kr 13 862
kr 12 260
kr 55 842
kr 6 000
Sum

kr 114 006
(Disse vil ikke bli kommentert nærmere.)
At to prosjekter 432958 og 432962 har stort overskudd som resultat, skyldes at tidligere
avtalte anleggsbidrag i utbyggingsavtaler er innbetalt etter at prosjektet er finansiert.
Sluttfinansiering/nyprioritering dekkes av rammen for 2014:
1. 432 957 VA E6 Halsøkrysset
kr 2 700 000
2. 435 971 Avløpssanering Moksnes- Auka
kr 700 000
3. 432 963 Ny SARA forprosjekt/detaljprosjektering kr 13 250 000
Delsum
kr 16 650 000
Nye prosjekter dekkes av investeringer 2014 :
1.Delfinansiering av nybygg SARA på Sutterø,
riving av eksisterende
2. 432 971 Avløpssanering Kongshaugvegen
3. 435 961 Tangen næringsbygg VA
4. Rehabilitering av kummer
5. Styrt boring Leirbakken
6. Omlegging avløp E6 Kvithammer
7. VA Holtermanns gate
8. Avløpsutredning Finnmyra
9. Tilstandskontroll avløp Hell (spyling, TV)
10. Forprosjekt Skatval ARA/vurdering av alt.
10. Avløpsledninger Kjøpmannsgata

kr 22 237 246
kr 1 000 000
kr 1 500 000
kr 1 000 000
kr 500 000
kr 1 500 000
kr 1 000 000
kr 500 000
kr 200 000
kr 700 000
kr 4 000 000
kr 34 137 246

Total ramme

kr 50 787 246

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
7. Årets investeringsramme er kr 44,0 mill.
8. Formannskapet viser til prosjektregnskapene for de avløpsprosjekter som ble
prioritert i 2012, noen med tilleggsfinansiering 2011/2013, og vedtar at ubrukte
investeringsmidler på kr 3 280 256,- jfr. vedlegg 1 versjon 11.02.2014 tillegges
rammen for 2014.
9. Overskudd på bundet kapitalfond i 2013 kr 2 506 990 som må brukes til
investeringsmidler avløp, tillegges investeringsrammen for 2014.
10. Det budsjetteres med en avsetning til bundet kapitalfond i 2014 på kr 1 000 000 som
tillegges investeringsrammen for 2014.
11. Disponibelt beløp for prioritering 2014 blir etter dette:
- Ramme 2014
44 000 000
- Ubrukte midler 2011-1013
3 280 256
- Overskudd kapitalfond 2013 2 506 990
- Budsjettert kapitalfond 2014 1 000 000
Sum kr
50 787 246
12. Formannskapet prioriterer disponibelt beløp som følger:
Fullfinansiering av tidligere prioriterte prosjekter:
Dekket ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/udisponerte investeringsmidler for ikke
påbegynte eller fullførte/ikkefullførte anlegg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

432 939 Sanering Innherredsvegen/Ole Vig
432 949 Sanering Ole Vigs gt.- Lindbergveita
432 960 Sanering Sandmovegen, Palestina
432 972 Gemini slam
431 964 VA- sanering Seljevegen
431 972 Husbyåsen

kr 18 042
kr 8 000
kr 13 862
kr 12 260
kr 55 842
kr 6 000
Sum

kr 114 006

(Disse vil ikke bli kommentert nærmere.)
At to prosjekter 432958 og 432962 har stort overskudd som resultat, skyldes at tidligere
avtalte anleggsbidrag i utbyggingsavtaler er innbetalt etter at prosjektet er finansiert.
Sluttfinansiering/nyprioritering dekkes av rammen for 2014:
1. 432 957 VA E6 Halsøkrysset
kr 2 700 000
2. 435 971 Avløpssanering Moksnes- Auka
kr
700 000
3. 432 963 Ny SARA forprosjekt/detaljprosjektering kr 13 250 000
Delsum
kr 16 650 000
Nye prosjekter dekkes av investeringer 2014 :
1.Delfinansiering av nybygg SARA på Sutterø,
riving av eksisterende
2. 432 971 Avløpssanering Kongshaugvegen
3. 435 961 Tangen næringsbygg VA
4. Rehabilitering av kummer
5. Styrt boring Leirbakken
6. Omlegging avløp E6 Kvithammer
7. VA Holtermanns gate
8. Avløpsutredning Finnmyra
9. Tilstandskontroll avløp Hell (spyling, TV)

kr 22 237 246
kr 1 000 000
kr 1 500 000
kr 1 000 000
kr
500 000
kr 1 500 000
kr 1 000 000
kr
500 000
kr 200 000

10. Forprosjekt Skatval ARA/vurdering av alt.
11. Avløpsledninger Kjøpmannsgata

kr

700 000
kr 4 000 000
kr 34 137 246

Total ramme

kr

50 787

246

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.05.2014
13. Årets investeringsramme er kr 44,0 mill.
14. Formannskapet viser til prosjektregnskapene for de avløpsprosjekter som ble prioritert i
2012, noen med tilleggsfinansiering 2011/2013, og vedtar at ubrukte investeringsmidler
på kr 3 280 256,- jfr. vedlegg 1 versjon 11.02.2014 tillegges rammen for 2014.
15. Overskudd på bundet kapitalfond i 2013 kr 2 506 990 som må brukes til
investeringsmidler avløp, tillegges investeringsrammen for 2014.
16. Det budsjetteres med en avsetning til bundet kapitalfond i 2014 på kr 1 000 000 som
tillegges investeringsrammen for 2014.
17. Disponibelt beløp for prioritering 2014 blir etter dette:
- Ramme 2014
44 000 000
- Ubrukte midler 2011-1013
3 280 256
- Overskudd kapitalfond 2013
2 506 990
- Budsjettert kapitalfond 2014
1 000 000
Sum kr
50 787 246
18. Formannskapet prioriterer disponibelt beløp som følger:
Fullfinansiering av tidligere prioriterte prosjekter:
Dekket ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/udisponerte investeringsmidler for ikke påbegynte
eller fullførte/ikkefullførte anlegg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

432 939 Sanering Innherredsvegen/Ole Vig
432 949 Sanering Ole Vigs gt.- Lindbergveita
432 960 Sanering Sandmovegen, Palestina
432 972 Gemini slam
431 964 VA- sanering Seljevegen
431 972 Husbyåsen

kr 18 042
kr 8 000
kr 13 862
kr 12 260
kr 55 842
kr 6 000
Sum

kr 114 006
(Disse vil ikke bli kommentert nærmere.)
At to prosjekter 432958 og 432962 har stort overskudd som resultat, skyldes at tidligere
avtalte anleggsbidrag i utbyggingsavtaler er innbetalt etter at prosjektet er finansiert.
Sluttfinansiering/nyprioritering dekkes av rammen for 2014:
1. 432 957 VA E6 Halsøkrysset
kr 2 700 000
2. 435 971 Avløpssanering Moksnes- Auka
kr 700 000
3. 432 963 Ny SARA forprosjekt/detaljprosjektering kr 13 250 000
Delsum
kr 16 650 000

Nye prosjekter dekkes av investeringer 2014 :
1.Delfinansiering av nybygg SARA på Sutterø,
riving av eksisterende
2. 432 971 Avløpssanering Kongshaugvegen
3. 435 961 Tangen næringsbygg VA
4. Rehabilitering av kummer
5. Styrt boring Leirbakken
6. Omlegging avløp E6 Kvithammer
7. VA Holtermanns gate
8. Avløpsutredning Finnmyra
9. Tilstandskontroll avløp Hell (spyling, TV)
10. Forprosjekt Skatval ARA/vurdering av alt.
10. Avløpsledninger Kjøpmannsgata

kr 22 237 246
kr 1 000 000
kr 1 500 000
kr 1 000 000
kr 500 000
kr 1 500 000
kr 1 000 000
kr 500 000
kr 200 000
kr 700 000
kr 4 000 000
kr 34 137 246

Total ramme

kr 50 787 246

Behandling i Formannskapet - 16.05.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 49/14 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

3.
4.

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

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

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 50/14 Årsrapport - ungdomsrådet 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering

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 51/14 Regionalt kulturhus Stjørdal - Valg av navn
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kimen kultursenter velges som navn på nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal.
Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Kimen kulturhus velges som navn på regionalt kulturhus i Stjørdal.
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Inger Anne Wahl (AP) fremmet følgende forslag:
Kimen kulturhus velges som navn på regionalt kulturhus i Stjørdal.
Rune Larsen (H) fremmet følgende forslag:
Kimen kulturhus Stjørdal
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Kimen Stjørdal kulturhus.
Prøvevotering:
Formannskapets innstilling 14 stemmer.
Wahls (AP) forslag 21 stemmer.
Larsen (H) forslag 12 stemmer.
Vigdenes (SP) forslag 9 stemmer.
Votering:
Larsens (H) og Vigdenes (SP) forslag settes opp mot hverandre.
Larsens (H) forslag vedtatt med 24 stemmer mot 17 stemmer for Vigdenes (SP) forslag.
Wahl (AP) og Larsens (H) forslag settes opp mot hverandre.
Wahls (AP) forslag vedtatt med 30 stemmer mot 11 stemmer for Larsens (H) forslag.
Endelig votering:
Wahls (AP) forslag vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer for formannskapets innstilling.

Innstilling i Formannskapet - 16.05.2014
Stjørdal Kulturhus velges som navn på nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal.

Behandling i Formannskapet - 16.05.2014
Svein Jørgensen (FRP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal Kulturhus velges som navn på nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal.
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Saken legges frem på nytt til politisk behandling sammen med et forslag på 3-4 alternative navn
fra navnekomiteen ut i fra de innsendte forslagene i navnekonkurransen.
Kaspersen (AP) trekker sitt forslag.
Jørgensens (FRP) forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens forslag.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 14.05.2014
Kimen kultursenter velges som navn på nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 14.05.2014
Kim Danielsen ( FRP ) fremmet følgende forslag :
Stjørdal FrP har registrert at det er et sterkt folkelig engasjement mot det foreslåtte navnet på
kulturhuset. Folk flest mener at et kulturhus må kalles for et kulturhus. Dessuten føler de som
bor i lokalsamfunnet og som skal betale for dette huset, at Stjørdal må være en del av navnet.
Det er på det viset man får best tilhørighet til kulturhuset som Stjørdaling. Fremskrittspartiet vil
derfor på vegne av stjørdalinger flest foreslå navnet Stjørdal Kulturhus.
Per Moen ( AP ) fremmet følgende forslag :
Værnes Kulturhus velges som navn på regionalt kulturhus Stjørdal.
Danielsens forslag falt 8 mot 1 stemme.
Moens forslag falt 7 mot 2 stemme.
Rådmanns forsalg til innstilling vedtatt 8 mot 1 stemme..

PS 52/14 Delegeringsreglementet - revidering
Rådmannens forslag til innstilling:
Endringer slik de fremgår av vedlagte forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.
Rådmannens vurdering vedrørende Komité Plan som underinstans tas til etterretning.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Endringer slik de fremgår av vedlagte forslag til revidert delegeringsreglement , inklusive
vedtak ved behandling i Formannskapet, vedtas.
Pkt. 1.3 endres slik: «Ordfører gis fullmakt til å forberede saker til politisk behandling i
spørsmål av politisk-administrativ karakter, herunder eksempelvis møteplan, direkte
arbeidsgiverrelaterte saker ovenfor rådmannen særskilt (herunder eksempelvis
lederavtale) eller spørsmål hvor Ordfører for øvrig ansees å ha delegert fullmakt for øvrig
(ref.nytt pkt.1.4). Formannskapet kan videre gi Ordfører i oppgave å forberede saker til
behandling i folkevalgte organ i konkrete enkeltsaker.»
Nytt pkt.1.4: «Ordfører gis mulighet til å fatte beslutninger og signere i typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning. Om en sak er av prinsipiell betydning må vurderes ut fra
vedtakets karakter og konsekvenser samt om avgjørelsen må anses klarlagt gjennom
tidligere politiske vedtak, instrukser eller praksis.».
Nytt pkt.1.5: «I selskaper hvor kommunen eier under 90 % av aksjene representerer
Ordføreren kommunen på generalforsamling og ivaretar eierskapsutøvelsen for øvrig».
Pkt.2.1.2 tillegg: «Formannskapet avklarer selv definisjonen av hastesak i det enkelte
tilfellet».
Pkt. 2.1.6 «og post 1490.98100.120 . Disposisjonspost lønn» strykes.
Pkt. 2.1.7 nytt avsnitt: «Ordfører gjennomfører naturlig medarbeidersamtaler med
rådmannen»
Pkt.2.1.8: «organisasjonssjef og etatssjefer» strykes.
Nytt pkt.2.6: «Formannskapet representerer kommunen i selskaper hvor kommunen er
eneaksjonær eller har over 90 % av aksjene.»
Pkt.11.6.3: endres til kr. 50.000,Nytt pkt.11.6.3: endres til kr.50.000
Nytt pkt. 11.6.4: lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting med hjemmel i HTA’s
bestemmelser for org.sjef og etatsjefer delegeres rådmann. Rådmannen gjennomfører
samtaler med formannskapets lønns- og forhandlingsutvalg i forkant.
Kommunestyret vedtar om at gjeldende praksis fra enhet arealforvaltning om å oversende
klagesaker på administrativt vedtak til komite Plan opprettholdes.
Verbalforslag:
De settes i gang et arbeid for å gjennomgå øvrige reglement.
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende endrings forslag:

Endringer slik de fremgår av vedlagte forslag til revidert delegeringsreglement , inklusive
vedtak ved behandling i Formannskapet, vedtas.
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag:
2.1.6 «og post 1490.98100.120 . Disposisjonspost lønn» strykes.
Votering :
Vigdenes (SP) forslag til endring enstemmig vedtatt.
Sandviks (H) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling Vedtak i Formannskapet - 16.05.2014
Endringer slik de fremgår av vedlagte forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.
Rådmannens vurdering vedrørende Komité Plan som underinstans tas til etterretning.
Behandling i Formannskapet - 16.05.2014
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag:
Pkt. 1.3 endres slik: «Ordfører gis fullmakt til å forberede saker til politisk behandling i
spørsmål av politisk-administrativ karakter, herunder eksempelvis møteplan, direkte
arbeidsgiverrelaterte saker ovenfor rådmannen særskilt (herunder eksempelvis lederavtale) eller
spørsmål hvor Ordfører for øvrig ansees å ha delegert fullmakt for øvrig (ref.nytt pkt.1.4).
Formannskapet kan videre gi Ordfører i oppgave å forberede saker til behandling i folkevalgte
organ i konkrete enkeltsaker.»
Nytt pkt.1.4: «Ordfører gis mulighet til å fatte beslutninger og signere i typer av saker som ikke
er av prinsipiell betydning. Om en sak er av prinsipiell betydning må vurderes ut fra vedtakets
karakter og konsekvenser samt om avgjørelsen må anses klarlagt gjennom tidligere politiske
vedtak, instrukser eller praksis.».
Nytt pkt.1.5: «I selskaper hvor kommunen eier under 90 % av aksjene representerer Ordføreren
kommunen på generalforsamling og ivaretar eierskapsutøvelsen for øvrig».
Pkt.2.1.2 tillegg: «Formannskapet avklarer selv definisjonen av hastesak i det enkelte tilfellet».
Pkt. 2.1.7 nytt avsnitt: «Ordfører gjennomfører naturlig medarbeidersamtaler med rådmannen»
Pkt.2.1.8: «organisasjonssjef og etatssjefer» strykes.
Nytt pkt.2.6: «Formannskapet representerer kommunen i selskaper hvor kommunen er
eneaksjonær eller har over 90 % av aksjene.»
Pkt.11.6.3: endres til kr. 50.000,Nytt pkt.11.6.3: endres til kr.50.000
Nytt pkt. 11.6.4: lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting med hjemmel i HTA’s bestemmelser for
org.sjef og etatsjefer delegeres rådmann. Rådmannen gjennomfører samtaler med
formannskapets lønns- og forhandlingsutvalg i forkant.

Joar Håve (AP) fremmer følgende verbalforslag:
De settes i gang et arbeid for å gjennomgå øvrige reglement.
Joar Håve fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar om at gjeldende praksis fra enhet arealforvaltning om å oversende
klagesaker på administrativt vedtak til komite Plan opprettholdes.
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling 1. linje enstemmig vedtatt.
Sandviks (H) forslag til endringer i delegeringsreglementet enstemmig vedtatt.
Håves (AP) vedtatt enstemmig vedtatt.
Håves (AP) verbalforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 14.05.2014
Saken trekkes.
Behandling i Komite plan - 14.05.2014
Øistein Teigen (KRF) fremmet følgende forslag:
Saken trekkes.
Teigens (KRF) forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 13.03.2014
1. Saken utsettes.
2. Det oppnevnes en gruppe besittende av Ordfører, varaordfører og Joar Håve for å se
nærmere på saken.
3. Gruppen innstiller ovenfor formannskapet.
Behandling i Formannskapet - 13.03.2014
Joar Håve (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet tar rådmannens innstilling til orientering med følgende endring.
Formannskapet ber om at gjeldende praksis fra enhet arealforvaltning om å oversende
klagesaker på administrativt vedtak til komite Plan opprettholdes.
Begrunnelse:
Det viser seg at mange som klager på administrativt vedtatte saker tar kontakt med medlemmer
av komiteen for å få den politisk behandlet.
Dagens praksis er derfor med på å ivareta det politiske skjønnet i saker som kommunens
innbyggere er uenig i den administrative vurderingen i sakene.
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
1. Saken utsettes.

2. Det oppnevnes en gruppe besittende av Ordfører, varaordfører og Joar Håve for å se
nærmere på saken.
3. Gruppen innstiller ovenfor formannskapet.
Vigdenes (SP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 12.03.2014
Komite KNM tar rådmannens innstilling til orientering
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 12.03.2014
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan - 12.03.2014
Komite Plan tar rådmannens innstilling til orientering med følgende endring.
Komite Plan ber om at gjeldende praksis fra enhet arealforvaltning om å oversende klagesaker
på administrativt vedtak til komite Plan opprettholdes.
Begrunnelse:
Det viser seg at mange som klager på administrativt vedtatte saker tar kontakt med medlemmer
av komiteen for å få den politisk behandlet.
Dagens praksis er derfor med på å ivareta det politiske skjønnet i saker som kommunens
innbyggere er uenig i den administrative vurderingen i sakene.
Behandling i Komite plan - 12.03.2014
Per Moen (AP) fremmet følgende forslag til uttalelse:
Komite Plan tar rådmannens innstilling til orientering med følgende endring.
Komite Plan ber om at gjeldende praksis fra enhet arealforvaltning om å oversende klagesaker
på administrativt vedtak til komite Plan opprettholdes.
Begrunnelse:
Det viser seg at mange som klager på administrativt vedtatte saker tar kontakt med medlemmer
av komiteen for å få den politisk behandlet.
Dagens praksis er derfor med på å ivareta det politiske skjønnet i saker som kommunens
innbyggere er uenig i den administrative vurderingen i sakene.
Votering:
Moens (AP) forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.
Uttalelse fra Komite Levekår - 11.03.2014
Komite Levekår tar rådmannens innstilling til orientering.
Behandling i Komite Levekår - 11.03.2014
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

PS 53/14 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas områdereguleringsplan 1 – 244 B26
Dregsethvegen. Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er datert 31.03.2014. Plankart er påført
dato 10.09.2013, dette endres til 31.03.2014.
Planens avgrensning mot Ertsgårdsgate parallellforskyves 2 meter sørlig retning for å opprettholde
eksisterende reguleringsbredde på 5 meter fra 1987. Samtidig reduseres byggegrensen fra 5 til 3
meter. Dette skal utføres før planen legges inn i digitalt planregister og gis gyldighet.
Det tilføres plankartet datoer iht. saksbehandling og vedtaksdatoer, før det legges inn i digitalt
planregister.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
På bakgrunn av mail datert 20.05.2014 fra tiltakshaver , sendes saken tilbake til Rådmannen for
vurdering.
Ny behandling av reguleringssaken etter innstilling fra Komite Plan.

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Øystein Teigen (KRF) fremmet følgende utsettelsesforslag:
På bakgrunn av mail datert 20.05.2014 fra tiltakshaver, sendes saken tilbake til Rådmannen for
vurdering.
Ny behandling av reguleringssaken etter innstilling fra Komite Plan.
Teigens (KRF) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 14.05.2014
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas områdereguleringsplan 1 – 244 B26
Dregsethvegen. Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er datert 31.03.2014. Plankart er påført
dato 10.09.2013, dette endres til 31.03.2014.
Planens avgrensning mot Ertsgårdsgate parallellforskyves 2 meter sørlig retning for å opprettholde
eksisterende reguleringsbredde på 5 meter fra 1987. Samtidig reduseres byggegrensen fra 5 til 3
meter. Dette skal utføres før planen legges inn i digitalt planregister og gis gyldighet.
Det tilføres plankartet datoer iht. saksbehandling og vedtaksdatoer, før det legges inn i digitalt
planregister.

Behandling i Komite plan - 14.05.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 54/14 1-206 D Kjøpmannsgata 7 - annengangsbehandling av detaljreguleringsplan
Rådmannens forslag til innstilling:
Detaljreguleringsplan 1-206 D Kjøpmannsgata 7, med plankart datert 10.07.2013, del 1 revidert
23.04.2014 og del 2 revidert 24.04.2014 med bestemmelser datert 25.04.2014 vedtas ihht Planog bygningslovens § 12-12.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Detaljreguleringsplan 1-206 D Kjøpmannsgata 7, med plankart datert 10.07.2013, del 1
revidert 23.04.2014 og del 2 revidert 24.04.2014 med bestemmelser datert 25.04.2014
vedtas ihht Plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 14.05.2014
Detaljreguleringsplan 1-206 D Kjøpmannsgata 7, med plankart datert 10.07.2013, del 1 revidert
23.04.2014 og del 2 revidert 24.04.2014 med bestemmelser datert 25.04.2014 vedtas ihht Planog bygningslovens § 12-12.
Behandling i Komite plan - 14.05.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Interpellasjoner
FO 12/14 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.05.14 - Hvordan vurderer
ordføreren situasjonen for lokalsamfunnet Flora?
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:
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.
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.

FO 13/14 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.05.14 - Høstbarn uten
barnehageplass
Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Det fremlagte forslag oversendes Rådmann for vurdering i budsjettarbeid.
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Ordføreren besvarte interpellasjonen :
Ordfører,
§12a i Barnehageloven sier at barn som har søkt innen fristen for hovedopptak og er fylt ett år
innen 31.august, har rett til et barnehagetilbud fra august, dvs fra nytt barnehageår. Barnet har
rett til plass i kommunen. Barn født etter 31.08 har ingen rett til plass og kommunen mottar
vesentlig mindre i innbyggertilskudd.
Netto kostnad kommunen i dag har for et småbarn i barnehagen. At Stjørdal kommune betaler
barn uten rett til barnehageplass kompenseres ikke. I Stjørdal er det nå flere høstbarn som har
søkt og ikke fått tilbud om plass i barnehage. Hvis disse barna skal få plass til høsten, må det
etableres flere barnehageplasser enten i regi av kommunen eller i regi av private barnehager.
Kostnader til dette er ikke lagt inn i vedtatt budsjett, og ble adressert under
budsjettbehandlingen.
Ordføreren opplever at det videre har vært bred enighet om å si nei til en utvidelse av antall
barnehageplasser med samme begrunnelse og at man ønsker å prioritere kvalitet og innhold i
barnehagen til de som har rett til plass og som staten over statsbudsjettet bevilger penger til.
Ordføreren er blant de som beklager at et forslag om dette ikke ble vedtatt i stortinget – da det
åpenbart representere en utfordring for mange barnefamilier . Det var med dette som
utgangspunkt at et fellesforslag fra representanten Weydahl og Sætran også ble vedtatt
enstemmig i kommunestyret under behandling av sak 11/2014 om barnehageplass etter §12 i lov
om barnehager og hvor det med forbehold om at det ikke utløser økonomiske merkostnader
allikevel skal kunne tilbys plass etter de samme kriterter som for hovedopptak og supplerende
opptak.
Ordføreren håper at spørsmålet får sin løsning i arbeidet med statsbudsjett for 2015, slik en
gradvis forbedring av barnehagetilbudet også har vært jobbet fram under tidligere regjeringer –
og gjør at vi nå har den beste barnehagedekningen i verden, til den laveste egenbetalingen og
den høyeste pedagogtettheten.
Ordføreren legger også til grunn at det er mulighet for å behandle spørsmålet under de ordinære
budsjettbehandlingene i kommunestyret og dersom nye opplysninger er framkommet også i
salderingen av disse. Salderingen av budsjett for 2014 skjer allerede i neste kommunestyremøte ,
og jeg vil derfor henvise en eventuell behandling til denne , og foreslå at saken oversendes
rådmannen.
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag :
Rådmann bes snarlig legge fram en sak der muligheten for å gi såkalte høstbarn et
barnehagetilbud, blir vurdert.
Ordføreren Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag :

De fremlagte forslag oversendes Rådmann for vurdering i budsjettarbeid.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.
FO 14/14 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.05.14 - Erverv av
sentrumsnære arealer for offentlig infrastruktur
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Ordføreren besvarte interpellasjonen :
Ordfører,
Det er viktig at kommunen er fremsynt og i forkant av utviklingen. Særlig i sentrum med rask
befolkningsvekst er det viktig at kommunen har oversikt over fremtidige arealbehov og sikrer
behovene gjennom arealplaner.
Det er nå kjent at eiere av Bedehustomta vurdere å utvikle eiendommen. Bedehustomta ligger
midt mellom Midtheim barnehage og Blinkparken, som skal opparbeides parkmessig i nær
framtid.
Barnehage:
Området ligger i Halsen krets, der SSBs prognoser viser at antall barn på 1-5 år vil øke med 105
barn fra 2014-2025 ( Fosslia krets øker i tillegg med 83 småbarn ).
Midtheim barnehage er naturlig nedslagsfelt for hele sentrum, vest for Halsen-skolene. Den
ligger nært kollektivstasjon , og har stor pågang av søkere pga. beliggenheten, både av foreldre
som bor i sentrum og fra foreldre fra distriktene som jobber i sentrum eller pendler fra Stjørdal
stasjon.
Midtheim barnehage er den eneste sentrumsbarnehagen vest for Halsen-skolene som er regulert
til barnehage, og som i tillegg eies av kommunen. ( Aglo barnehage ligger på en tomt som er
regulert til boligformål, og framtida som barnehage derfor usikker ).
Bedehustomta er i kommuneplanens arealdel regulert til formålet offentlig/privat tjenesteyting
(herunder barnehage)
Barnehagelovens §8 : « Kommunens ansvar : Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage
til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf §12a. Utbyggingsmønster
og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov «
Det er god samfunnsplanlegging å sørge for nok barnehageplasser der folk bor, evt. jobber, for å
unngå unødvendig trafikk. Mange ønsker å bo i sentrum for å benytte seg av kollektivtrafikk, og
det er uhensiktsmessig å måtte kjøre bil ut av sentrum for å komme til barnehagen.
Barnehagenes uteområde kan dessuten benyttes som lokal lekeplass utenfor åpningstid, og er et
positivt tilskudd til boområdet.
Det er svært viktig at kommunen sikrer areal til barnehagedekning for framtidas økende
sentrumsbefolkning. Bedehustomtas beliggenhet ved siden av en barnehage med underkapasitet
gjør det naturlig å vurdere en framtidig utvidelse av barnehagen her. Det er da viktig og raskt
signalisere overfor eier av tomta at kommunen vil opprettholde reguleringsformålet som er
vedtatt i ny kommuneplans arealdel, og ikke tillate omregulering til boligformål uavhengig av
om kommunen selv skal erverve tomta for å bygge kommunal barnehage eller det blir en privat
barnehage.

Boligformål :
Kommunedelplan for Stjørdal tettsted vedtatt 2006 tilrettelegger for opptil 400 nye boenheter
innenfor BF3-området Bedehustomta ligger i. Denne beregningen gjelder for areal som allerede
er regulert til boligformål, og ved en utbygging på 2-3 etasjer. Boligbehov i området er derfor
ikke et argument for omregulering til boligformål på denne tomta.
Andre formål:
Med en sterk økende befolkning i området vil det bli behov for tjenester også for eldre
mennesker. En form for bydelshus med f.eks. kafe og aktiviteter kan være et verdifullt tilbud for
de eldre, og det er viktig at det er i gangavstand fra bolig. Lite trafikk og nærheten til
Blinkparken er verdifullt også med tanke på dette. Kombinasjonen barnehage/bydelshus kan
være hensiktsmessig, man samler offentlig tjenester som kan dra veksel på hverandre.
Prinsipielt mener ordføreren at kommunen vør ha interesse av å sikre seg arealer for å utvikle
kommunens tjenestetilbud når anledningen byr seg.
Det er nødvendig og å klargjøre hvilke arealbehov kommunen har i sentrumsområdet og andre
steder. Kommunen vil igjennom kommende barnehageplan og gjennom plan for omsorg 2030
kunne klargjøre arealbehov til både barnehager og andre allmennyttige og offentlige funksjoner
ytterligere. Bedehustomta kan inngå i disse vurderingene.
Tomta er per dags dato ikke besluttet solgt, og ordføreren mener en slik tilnærming er en
viktigere fremgangsmåte enn et drøftingsmøte i neste formannskap.
Slike saker utvikler seg naturligvis også dynamisk og ordføreren mener det er et selvstendig
poeng å ikke skape usikkerhet om kommunal interesse i et hvert tilfelle at en tomt eventuelt kan
være vurdert for å legges ut for salg. Tomten er ikke til salgs, og da mener jeg det er ryddigst å
ikke føre dette opp som en egen sak på nåværende tidspunkt.

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag :
Formannskapet får framlagt et drøftingsnotat omkring en kommunal nytte av Bedehustomta.
Representanten Håve (AP) trakk forslaget.
FO 15/14 Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 22.05.14 - Flystøy
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Spørsmålet fra Anne Mari G. Ingstad (SP) utsatt til neste møte

Saker til behandling
PS 55/14 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Protokollen godkjent.
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014
Møteprotokollen godkjent.

