STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

23.10.2014

Tidspunkt:
Fra sak:

18:00 - 22:30
PS 98/14

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
Einar Østereng
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Oddvar Vigdenes
Erik Bjørgum
Merethe Strand Hamborg
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Lillian Margrete Solstad
Siv Sætran
Per Erik Moen
Ole Hermod Sandvik
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AP
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H
AP
AP
AP
SV
SP
SP
H
AP
AP
AP
FRP
H
SP
AP
H

Navn
Sigrun Bremseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Thomas Fossen
Ann-Inger Leirtrø
Anja Elisabeth Ristad
Ivar Vigdenes
Rolf Charles Berg
Anne M. Gederaas Ingstad
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
May Britt Sørmo Ervik
Ola Morten Teigen
Øistein Teigen
Ragna Straume
Geir Falck Anderssen

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Alf Kaspersen
AP
Gunnar Solum
SP
Rune Larsen
H

Navn
Martha Richstad Berbu
Jorun Kristine Lundemo
Håkon Alstadheim

Rep.
AP
FRP
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stian Flobergseter
Nils Norbotn
Torgrim Hogstad Hallem

Møtte for
Martha Richstad Berbu
Gunnar Solum
Håkon Alstadheim

Rep.
AP
SP
V

Tore Arnfinn Ulvestad
Kim Kenneth Danielsen
Tor Inge Pedersen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Kari L. Øfsti
Ann Kristin Geving
Hans Frederik Selvaag
Tore Rømo
Turid Aas
Roar Størset
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

Rune Larsen
Jorun Kristine Lundemo
Alf Kaspersen

H
FRP
AP

Stilling
Rådmann
Organisasjonssjef
Etatsjef Oppvekst
Etatsjef Omsorg
Etatsjef Teknisk
Personalsjef
Økonomisjef
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Stjørdal Kulturskole underholdte ved møtestart.
Spørsmål fra Tommy Reinås, Leder MDG, om gasskula
For å gå igjennom protokollen sammen med ordfører og sekretær ble følgende valgt:
Tore Ulvestad, Øistein Teigen, og Sigrun Bremseth.
Etatsjef Teknisk drift, Tore Rømo, orienterte om status PLM – prosjektet.
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Saker til behandling
PS 98/14 Hegra IL - Kommunal garanti på lån til bygging av kunstgressbane på Hegra
Stadion.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Hegra IL i forbindelse med lån til oppføring
av ny kunstgressbane på Hegra Stadion.
2. Det gis garanti for et lån på inntil 4 500 000,-.
3. Lånegiver sørger for at Stjørdal kommune sitt garantiansvar opphører når Hegra IL har
innfridd lånet.
4. Et eventuelt vedtak som foreslått i punkt 1.2 og 3 er ikke gyldig før staten ved
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag godkjenner avtalen mellom partene.

Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014
5. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Hegra IL i forbindelse med lån til
oppføring av ny kunstgressbane på Hegra Stadion.
6. Det gis garanti for et lån på inntil 4 500 000,-.
7. Lånegiver sørger for at Stjørdal kommune sitt garantiansvar opphører når Hegra
IL har innfridd lånet.
8. Et eventuelt vedtak som foreslått i punkt 1.2 og 3 er ikke gyldig før staten ved
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag godkjenner avtalen mellom partene.

Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.10.2014
9. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Hegra IL i forbindelse med lån til oppføring
av ny kunstgressbane på Hegra Stadion.
10. Det gis garanti for et lån på inntil 4 500 000,-.
11. Lånegiver sørger for at Stjørdal kommune sitt garantiansvar opphører når Hegra IL har
innfridd lånet.
12. Et eventuelt vedtak som foreslått i punkt 1.2 og 3 er ikke gyldig før staten ved
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag godkjenner avtalen mellom partene.

Behandling i Formannskapet - 16.10.2014
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 15.10.2014
13. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Hegra IL i forbindelse med lån til oppføring
av ny kunstgressbane på Hegra Stadion.
14. Det gis garanti for et lån på inntil 4 500 000,-.
15. Lånegiver sørger for at Stjørdal kommune sitt garantiansvar opphører når Hegra IL har
innfridd lånet.
16. Et eventuelt vedtak som foreslått i punkt 1.2 og 3 er ikke gyldig før staten ved
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag godkjenner avtalen mellom partene.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 15.10.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 99/14 IA handlingsplan 2014 - 2016
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Den fremlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2014-2016 tas til
orientering.

Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014
Den fremlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2014-2016 tas til
orientering.
Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.10.2014
Den fremlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2014-2016 tas til
orientering.
Behandling i Formannskapet - 16.10.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 16.10.2014
Den fremlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2014-2016 tas til
orientering.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 16.10.2014
Joar Håve (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Delmål 1: Aktivitetsnivå.
Det avholdes valg av tillitsvalgt og verneombud på den enkelte enhet, annethvert år.
Det gjennomføres også personalmøter uten ledelsens tilstedeværelse.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Håves (AP) tilleggsforslag falt med 5 stemmer mot 10 stemmer.
Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 06.10.2014
Den fremlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2014-2016 tas til
orientering.
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 06.10.2014
AMU tar rådmanns forslag til innstilling til orientering.
PS 100/14 Telefonordning for ombud og ansatte i Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Vedlagte forslag til nytt telefonreglement for ansatte og ombud gjøres gjeldende f.o.m.
01.01.2014. Unntak: Avtale om bredbåndgodtgjørelse oppheves fra 01.01.2015.
2. Tidligere vedtak i K-sak 74/06 oppheves fra samme dato.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å administrere ordningen og til å inngå nødvendige
avtaler med arbeidstakere
4. Fremtidige revideringer vedtas i Administrasjonsutvalget

Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014
5. Vedlagte forslag til nytt telefonreglement for ansatte og ombud gjøres gjeldende
f.o.m. 01.01.2014. Unntak: Avtale om bredbåndgodtgjørelse oppheves fra
01.01.2015.
6. Tidligere vedtak i K-sak 74/06 oppheves fra samme dato.
7. Rådmannen delegeres myndighet til å administrere ordningen og til å inngå
nødvendige avtaler med arbeidstakere
8. Fremtidige revideringer vedtas i Administrasjonsutvalget
Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.10.2014
9. Vedlagte forslag til nytt telefonreglement for ansatte og ombud gjøres gjeldende f.o.m.
01.01.2014. Unntak: Avtale om bredbåndgodtgjørelse oppheves fra 01.01.2015.
10. Tidligere vedtak i K-sak 74/06 oppheves fra samme dato.

11. Rådmannen delegeres myndighet til å administrere ordningen og til å inngå nødvendige
avtaler med arbeidstakere
12. Fremtidige revideringer vedtas i Administrasjonsutvalget
Behandling i Formannskapet - 16.10.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 16.10.2014
13. Vedlagte forslag til nytt telefonreglement for ansatte og ombud gjøres gjeldende f.o.m.
01.01.2014. Unntak: Avtale om bredbåndgodtgjørelse oppheves fra 01.01.2015.
14. Tidligere vedtak i K-sak 74/06 oppheves fra samme dato.
15. Rådmannen delegeres myndighet til å administrere ordningen og til å inngå nødvendige
avtaler med arbeidstakere
16. Fremtidige revideringer vedtas i Administrasjonsutvalget
Behandling i Administrasjonsutvalget - 16.10.2014
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 06.10.2014
17. Vedlagte forslag til nytt telefonreglement for ansatte og ombud gjøres gjeldende f.o.m.
01.01.2014. Unntak: Avtale om bredbåndgodtgjørelse oppheves fra 01.01.2015.
18. Tidligere vedtak i K-sak 74/06 oppheves fra samme dato.
19. Rådmannen delegeres myndighet til å administrere ordningen og til å inngå nødvendige
avtaler med arbeidstakere
20. Fremtidige revideringer vedtas i Administrasjonsutvalget

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 06.10.2014
AMU tar rådmannsforslag til innstilling til orientering.
PS 101/14 Styringsdata for helse- og omsorgstjenester - Rapport Værnesregionen
2013/2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommunestyre vedtar følgende:


1. Rapporten godkjennes og legges sammen med tidligere Prosjektplan for samhandling
innen helse- og omsorgstjenester i Værnesregionen 2013-2015 til grunn for videre utvikling
av det interkommunale samarbeidet innen helse og omsorg i Værnesregionen.



2. Kommunene stiller med representanter i prosjektgrupper og arbeidsgrupper som nedsettes
for videre utredning av og arbeid med de tiltakene som er foreslått iht. tiltaksplan:
 Hverdagsrehabilitering
 Velferdsteknologiprosjekt – utvikling/videreutvikling

 Folkehelsedata (folkehelseoversikt)
– innhente bedre og mer jevnlig data og utnytte eksisterende data bedre
 Samfunnsmedisinsk enhet
 Koordinerende enhet (VR forvaltning)
 Etablering av interkommunale rehabiliteringsplasser
 Etablere Korttidsplasser (Stjørdal kommune).
 Pasientskoler KOLS, kreft, hjerte, Diabetes 2 ganger pr. år i alle kommuner.
 Samordning av tjenester for barn og unge (barne- og familieenheten?).
 Kommunepsykolog barn og unge.
 Styrket oppfølging av barn med overvekt i skolehelsetjenesten.
 Økt fastlegeinvolvering.
 Utarbeide informasjonsmateriale på folkehelse og livsstilssykdommer.
 Etablere forebyggende hjemmebesøk som fast tilbud til alle over 75 år.
 Interkommunal demensenhet
 Interkommunalt demensteam
I tillegg vil det være nødvendig med arbeidsgrupper for bla. strukturdebatt på ulike nivå, bedre
utnyttelse av Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp tilbud ved VR DMS og bedre utnyttelse av
etterbehandlingssenger, samt drøfting av poliklinisk tilbud ved VR DMS.


3. Fagråd vil fortløpende vurdere og anbefale prioritets rekkefølge i tiltaksplan for
AU, med orientering til og evt. behandling i Politisk Nemnd for helsetjenester.

Punktlista under punkt 2 i vedtaket er ikke prioritert rekkefølge og det skal ikke settes ned
arbeidsgrupper innenfor alle områdene samtidig.

Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014
Stjørdal kommunestyre vedtar følgende:


1. Rapporten godkjennes og legges sammen med tidligere Prosjektplan for
samhandling innen helse- og omsorgstjenester i Værnesregionen 2013-2015 til grunn
for videre utvikling av det interkommunale samarbeidet innen helse og omsorg i
Værnesregionen.



2. Kommunene stiller med representanter i prosjektgrupper og arbeidsgrupper som
nedsettes for videre utredning av og arbeid med de tiltakene som er foreslått iht.
tiltaksplan:
 Hverdagsrehabilitering
 Velferdsteknologiprosjekt – utvikling/videreutvikling
 Folkehelsedata (folkehelseoversikt)
– innhente bedre og mer jevnlig data og utnytte eksisterende data bedre
 Samfunnsmedisinsk enhet
 Koordinerende enhet (VR forvaltning)
 Etablering av interkommunale rehabiliteringsplasser












Etablere Korttidsplasser (Stjørdal kommune).
Pasientskoler KOLS, kreft, hjerte, Diabetes 2 ganger pr. år i alle kommuner.
Samordning av tjenester for barn og unge (barne- og familieenheten?).
Kommunepsykolog barn og unge.
Styrket oppfølging av barn med overvekt i skolehelsetjenesten.
Økt fastlegeinvolvering.
Utarbeide informasjonsmateriale på folkehelse og livsstilssykdommer.
Etablere forebyggende hjemmebesøk som fast tilbud til alle over 75 år.
Interkommunal demensenhet
Interkommunalt demensteam

I tillegg vil det være nødvendig med arbeidsgrupper for bla. strukturdebatt på ulike nivå,
bedre utnyttelse av Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp tilbud ved VR DMS og bedre
utnyttelse av etterbehandlingssenger, samt drøfting av poliklinisk tilbud ved VR DMS.


3. Fagråd vil fortløpende vurdere og anbefale prioritets rekkefølge i tiltaksplan for
AU, med orientering til og evt. behandling i Politisk Nemnd for helsetjenester.

Punktlista under punkt 2 i vedtaket er ikke prioritert rekkefølge og det skal ikke settes
ned arbeidsgrupper innenfor alle områdene samtidig.

Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 14.10.2014
Stjørdal kommunestyre vedtar følgende:


1. Rapporten godkjennes og legges sammen med tidligere Prosjektplan for samhandling
innen helse- og omsorgstjenester i Værnesregionen 2013-2015 til grunn for videre utvikling
av det interkommunale samarbeidet innen helse og omsorg i Værnesregionen.



2. Kommunene stiller med representanter i prosjektgrupper og arbeidsgrupper som nedsettes
for videre utredning av og arbeid med de tiltakene som er foreslått iht. tiltaksplan:
 Hverdagsrehabilitering
 Velferdsteknologiprosjekt – utvikling/videreutvikling
 Folkehelsedata (folkehelseoversikt)
– innhente bedre og mer jevnlig data og utnytte eksisterende data bedre
 Samfunnsmedisinsk enhet
 Koordinerende enhet (VR forvaltning)
 Etablering av interkommunale rehabiliteringsplasser
 Etablere Korttidsplasser (Stjørdal kommune).
 Pasientskoler KOLS, kreft, hjerte, Diabetes 2 ganger pr. år i alle kommuner.
 Samordning av tjenester for barn og unge (barne- og familieenheten?).
 Kommunepsykolog barn og unge.








Styrket oppfølging av barn med overvekt i skolehelsetjenesten.
Økt fastlegeinvolvering.
Utarbeide informasjonsmateriale på folkehelse og livsstilssykdommer.
Etablere forebyggende hjemmebesøk som fast tilbud til alle over 75 år.
Interkommunal demensenhet
Interkommunalt demensteam

I tillegg vil det være nødvendig med arbeidsgrupper for bla. strukturdebatt på ulike nivå, bedre
utnyttelse av Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp tilbud ved VR DMS og bedre utnyttelse av
etterbehandlingssenger, samt drøfting av poliklinisk tilbud ved VR DMS.


3. Fagråd vil fortløpende vurdere og anbefale prioritets rekkefølge i tiltaksplan for
AU, med orientering til og evt. behandling i Politisk Nemnd for helsetjenester.

Punktlista under punkt 2 i vedtaket er ikke prioritert rekkefølge og det skal ikke settes ned
arbeidsgrupper innenfor alle områdene samtidig.
Behandling i Komite Levekår - 14.10.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.10.2014
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar rapporten til orientering.
Brukermedvirkning må være med fra starten på alle prosjekt.

Behandling i Eldrerådet - 13.10.2014
Uttalelse:
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til vedtak og vil sterkt tilrå at dette styringsverktøyet blir
tatt i aktiv og kontinuerlig bruk både i Stjørdal og i samarbeidet i Værnesregionen.
PS 102/14 Utredning av ny barnehage i Skjelstadmark
1. Ny Skjelstadmark barnehage bygges etter vedlagt rom- og funksjonsprogram med et
brutto areal på 720m² tilpasset 72 ekvivalenter.
2. Rådmannen gis fullmakt til å velge mellom de skisserte alternativer når reguleringssaken
er klarlagt og utredning om tilbygg er gjennomført.
3. Ny Skjelstadmark barnehage skal realiseres innenfor en ramme på kr 20. mill. eks mva.
4. Kostnadene knyttet til de geotekniske undersøkelser og rassikring dekkes av avsatte
midler i Økonomiplanen 2014-2017, 3.2.446 Elveforebygging/ Rassikring.

Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014
5. Ny Skjelstadmark barnehage bygges med et bruttoareal tilpasset 72 ekvivalenter.

6. Rådmannen gis fullmakt til å velge mellom de skisserte alternativer når
reguleringssaken er klarlagt og utredning om tilbygg er gjennomført.
7. Ny Skjelstadmark barnehage skal realiseres innenfor en ramme på kr 20. mill. eks
mva.
8. Kostnadene knyttet til de geotekniske undersøkelser og rassikring dekkes av avsatte
midler i Økonomiplanen 2014-2017, 3.2.446 Elveforebygging/ Rassikring.
9. Ny skjelstadmark barnehage starter opp så snart som mulig og med ferdigstilling til
skolestart høsten 2016.
Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Ragna Straume (V) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til resultatet av evt. endring av skolestruktur og barnehageplan foreligger.
Straumes (V) utsettelsesforslag falt med 32 stemmer mot 9 stemmer.
Punktvis avstemming:
Formannskapets innstilling pkt. 1 vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.
Formannskapets innstilling pkt. 2 vedtatt med 36 stemmer mot 5 stemmer.
Formannskapets innstilling pkt. 3 vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.
Formannskapets innstilling pkt. 4 vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.
Formannskapets innstilling pkt. 5 vedtatt med 30 stemmer mot 11 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 16.10.2014
10. Ny Skjelstadmark barnehage bygges med et bruttoareal tilpasset 72 ekvivalenter.

11. Rådmannen gis fullmakt til å velge mellom de skisserte alternativer når reguleringssaken
er klarlagt og utredning om tilbygg er gjennomført.
12. Ny Skjelstadmark barnehage skal realiseres innenfor en ramme på kr 20. mill. eks mva.
13. Kostnadene knyttet til de geotekniske undersøkelser og rassikring dekkes av avsatte
midler i Økonomiplanen 2014-2017, 3.2.446 Elveforebygging/ Rassikring.
14. Ny skjelstadmark barnehage starter opp så snart som mulig og med ferdigstilling til
skolestart høsten 2016.
Behandling i Formannskapet - 16.10.2014
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende endringsforslag:
1. Ny Skjelstadmark barnehage bygges med et bruttoareal tilpasset 72 ekvivalenter.
Einar Østereng (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ny skjelstadmark barnehage starter opp så snart som mulig og med ferdigstilling til skolestart
høsten 2016.
Vigdenes (SP) forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer.
Rådmannens forslag til innstilling med vedtatte endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Østerengs (AP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite Levekår - 14.10.2014
15. Ny Skjelstadmark barnehage bygges etter vedlagt rom- og funksjonsprogram med et
brutto areal på 720m² tilpasset 72 ekvivalenter.
16. Rådmannen gis fullmakt til å velge mellom de skisserte alternativer når reguleringssaken
er klarlagt og utredning om tilbygg er gjennomført.
17. Ny Skjelstadmark barnehage skal realiseres innenfor en ramme på kr 20. mill. eks mva.
18. Kostnadene knyttet til de geotekniske undersøkelser og rassikring dekkes av avsatte
midler i Økonomiplanen 2014-2017, 3.2.446 Elveforebygging/ Rassikring.
19. Ny skjelstadmark barnehage starter opp så snart som mulig og med ferdigstilling til
skolestart høsten 2016.

Behandling i Komite Levekår - 14.10.2014
Ola Morten Teigen (FRP) fremmet følgende forslag:
2. Ny Skjelstadmark barnehage bygges med et bruttoareal tilpasset 72 barn over tre år.
3. Rådmannen fullfører utvidelsen med det alternativet som gir raskest fremdrift, med hovedvekt på
løsninger som ikke krever omregulering.
4. Barnehagen skal fortrinnsvis realiseres innenfor en ramme på 20 mill eks mva, men om
realisering kan fremskyndes kan det vurderes ekstra bevilgning om dette er nødvendig.
5. Kostnadene knyttet til de geotekniske undersøkelser og rassikring dekkes av avsatte midler i
Økonomiplanen 2014-2017, 3.2.446 Elveforebygging/Rassikring

Erling Weydahl (AP) fremmet følgende forslag nytt punkt 5:
Ny skjelstadmark barnehage starter opp så snart som mulig og med ferdigstilling til skolestart
høsten 2016.
Leif Eggen (V) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Venstre ønsker å utsette saken i påvente av skolestruktur debatt.
Votering :
Eggens (V) utsettelsesforslag falt 7 stemmer mot 2 stemmer.
Teigens (FRP) forslag falt 8 stemmer mot 1 stemme.
Rådmanns forslag i sin helhet vedtatt 6 stemmer mot 3 stemmer.
Weydahls (A)forslag til nytt punkt vedtatt 5 stemmer mot 4 stemmer.
PS 103/14 Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring:
Opsjon på bygging av parkeringskjeller med vestre rampe under Husbyjordet

2. Rådmannen gis fullmakt til å legge frem forslag til reguleringsendring med utgangspunkt
i vedlagt forslag til endring av parkeringskjeller med vestre rampe under Husbyjordet.
Det er en forutsetning at det foreligger en godkjent reguleringsplan for Husbyjordet før
kontrakt inngås med Skanska.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige forhandlinger og legge frem forslag til
kontrakt med Skanska AS for opsjon bygging parkeringskjeller med vestre rampe i tråd
med utgangspunkt i foreslått endring av reguleringsplan for området. Hvis ikke
forhandlingene fører frem vil det ikke lenger være aktuelt å benytte seg av opsjoner fra
Skanska.
4. Finansiering av opsjon parkeringskjeller med rampe tas inn i behandlingen av
økonomiplan for 2015 – 2018.
5. Rådmannen bes å legge frem en revidert plan- og kostnadsoppsett for opparbeidelse av
den manglende del av opsjon bypark over parkeringskjeller. Dette for at den kan
behandles innen opsjonsfristen 21.5.15 og tas inn i økonomiplan for 2016 – 2019.

Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014
6. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring:
Opsjon på bygging av parkeringskjeller med vestre rampe under Husbyjordet
7. Rådmannen gis fullmakt til å legge frem forslag til reguleringsendring med
utgangspunkt i vedlagt forslag til endring av parkeringskjeller med vestre rampe
under Husbyjordet. Det er en forutsetning at det foreligger en godkjent
reguleringsplan for Husbyjordet før kontrakt inngås med Skanska.
8. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige forhandlinger og legge frem forslag
til kontrakt med Skanska AS for opsjon bygging parkeringskjeller med vestre
rampe i tråd med utgangspunkt i foreslått endring av reguleringsplan for området.
Hvis ikke forhandlingene fører frem vil det ikke lenger være aktuelt å benytte seg
av opsjoner fra Skanska.
9. Finansiering av opsjon parkeringskjeller med rampe tas inn i behandlingen av
økonomiplan for 2015 – 2018.
10. Rådmannen bes å legge frem en revidert plan- og kostnadsoppsett for
opparbeidelse av den manglende del av opsjon bypark over parkeringskjeller.
Dette for at den kan behandles innen opsjonsfristen 21.5.15 og tas inn i
økonomiplan for 2016 – 2019.
Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:

Rådmannen legger til grunn en løsning slik som skissert i saksframlegget.
Bygging av parkeringskjeller og vestre nedkjøringsrampe, legges ut på anbud.
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer mot Håves forslag.

Innstilling i Formannskapet - 16.10.2014
11. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring:
Opsjon på bygging av parkeringskjeller med vestre rampe under Husbyjordet
12. Rådmannen gis fullmakt til å legge frem forslag til reguleringsendring med utgangspunkt
i vedlagt forslag til endring av parkeringskjeller med vestre rampe under Husbyjordet.
Det er en forutsetning at det foreligger en godkjent reguleringsplan for Husbyjordet før
kontrakt inngås med Skanska.
13. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige forhandlinger og legge frem forslag til
kontrakt med Skanska AS for opsjon bygging parkeringskjeller med vestre rampe i tråd
med utgangspunkt i foreslått endring av reguleringsplan for området. Hvis ikke
forhandlingene fører frem vil det ikke lenger være aktuelt å benytte seg av opsjoner fra
Skanska.
14. Finansiering av opsjon parkeringskjeller med rampe tas inn i behandlingen av
økonomiplan for 2015 – 2018.
15. Rådmannen bes å legge frem en revidert plan- og kostnadsoppsett for opparbeidelse av
den manglende del av opsjon bypark over parkeringskjeller. Dette for at den kan
behandles innen opsjonsfristen 21.5.15 og tas inn i økonomiplan for 2016 – 2019.
Behandling i Formannskapet - 16.10.2014
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen legger til grunn en løsning slik som skissert i saksframlegget.
Bygging av parkeringskjeller og vestre nedkjøringsrampe, legges ut på anbud.
Finansieringen forutsettes å ikke belaste driftstilskuddet.
Håve (AP) trekker sitt forslag.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 104/14 Økonomirapportering 2.tertial
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport til orientering

Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014
Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport til orientering

Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.10.2014
Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport til orientering
Behandling i Formannskapet - 16.10.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 15.10.2014
Komite KNM tar rådmanns forslag til orientering
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 15.10.2014
Rådmanns forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite plan - 15.10.2014
Komite plan slutter seg til økonomirapporten når det gjelder etat teknisk drift.
Behandling i Komite plan - 15.10.2014
Øistein Teigen (KrF) fremmet følgende forslag:
Komite plan slutter seg til økonomirapporten når det gjelder etter teknisk drift.
Teigens (KrF) forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 14.10.2014
Komite Levekår tar rådmanns forslag til orientering.
Behandling i Komite Levekår - 14.10.2014
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Interpellasjoner
FO 24/14 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 23.10.2014 - Kommunevegen i Sorta,
Lånke og trafikksikkerheten
Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014

Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Ordføreren besvarte spørsmålet.
FO 25/14 Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte den 23.10.2014 Forskningsrapport fra HINT om lokaldemokrati
Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014

Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Saker til behandling
PS 105/14 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 23.10.2014
Protokollen enstemmig godkjent.
Behandling i Kommunestyret - 23.10.2014

