STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

12.02.2015

Tidspunkt:
Fra sak:

18:00 - 19:10
PS 8/15

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Ann-Inger Leirtrø
Inger Anne Wahl
Oddvar Vigdenes
Anne M. Gederaas Ingstad
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
May Britt Sørmo Ervik
Lillian Margrete Solstad
Øistein Teigen
Ragna Straume
Ole Hermod Sandvik

PS 12/15

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

Navn
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
Einar Østereng
Martha Richstad Berbu
Ivar Vigdenes
Rolf Charles Berg
Merethe Strand Hamborg
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Per Erik Moen

Rep.
KRF
H
AP
AP
AP
SP
SP
H
AP
AP
AP
FRP
H
SP
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Thomas Fossen
AP
Sigrun Bremseth
AP
Erik Bjørgum
SP
Svein Inge Jørgensen
FRP
Geir Falck Anderssen
H

Navn
Svein Håvard Fiskvik
Anja Elisabeth Ristad
Gunnar Solum
Ola Morten Teigen
Håkon Alstadheim

Rep.
SV
SV
SP
FRP
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Morten Harper
Gørild Joramo
Nils Norbotn

Møtte for
Svein Håvard Fiskvik
Anja Elisabeth Ristad
Erik Bjørgum

Rep.
SV
SV
SP

Torgrim Hogstad Hallem
Tore Arnfinn Ulvestad
Bjørn Emil Forbord Nesset
Kim Kenneth Danielsen
Ruth-Elin Ingeborg Øfsti
Marit Wahl
Elin Helene Friheim
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Kari L. Øfsti
Tore Rømo
Ann Kristin Geving
Leif M. Vonen
Roar Størseth
Bjørn Bremseth
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

Håkon Alstadheim
Geir Falck Anderssen
Svein Inge Jørgensen
Ola Morten Teigen
Gunnar Solum
Thomas Fossen
Sigrun Bremseth

V
H
FRP
FRP
SP
AP
AP

Stilling
Rådmann
Org.sjef
Etatsjef Teknisk
Etatsjef Oppvekst
Fungerende Etatsjef Omsorg
Økonomisjef
Leder eiendom
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Underholdning ved Stjørdal kulturskole ved møtets start.
Møtet er publisert i lokalavisen, Facebook og med skriftlig innkalling til representantene.
Til å gjennomgå protokollen sammen ordfører og sekretær ble følgende valgt:
Bjørn Emil Nesset, Anne Mari G. Ingstad, Rose A. Vinge
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Saker til behandling
PS 8/15 Sentralkjøkkenet nye lokaler - tomtevalg
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Alternativ 3 med nytt sentralkjøkken plassert i Fides AS sine nye lokaler i Værnesgata
legges til grunn for videre arbeid.
2. Et areal BRA på 724m2 legges til grunn for etableringen.
3. Vedlagt tegningsgrunnlag godkjennes som utgangspunkt for utsendelse av arbeidene på
anbud.
4. Gjennom eierseksjonering ønsker kommunen å sikre eierskap til sentralkjøkkenets
lokaler. Netto investeringer på totalt 17,5 mill ligger i budsjett og økonomiplan for 20152018, hvorav 5 mill ligger i inneværende (2015) årsbudsjett. Foreløpig
investeringsramme er antatt til å bli på omtrent 26 mill. Imidlertid vil salg av
eksisterende tomt på Sutterø kunne inngå som finansiering. Endelig finansieringsramme
må innarbeides i budsjett og økonomiplan 2016-2019 når dette er klart.
5. Rådmannen gis myndighet til å forhandle om og inngå avtale om eierseksjonering.
Innstilling i Formannskapet - 05.02.2015
Saken utsettes grunnet habilitetsspørsmål.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2015
Rådmannen stilte spørsmål om sin habilitet, styremedlem i Fides.
Rådmannen fratrådte under behandlingen av sin habilitet. Leif M. Vonen tiltrådte som rådmann.
Einar Østereng (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes grunnet habilitetsspørsmål.
Østerengs (AP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 12.02.2015
1. Alternativ 3 med nytt sentralkjøkken plassert i Fides AS sine nye lokaler i Værnesgata
legges til grunn for videre arbeid.
2. Et areal BRA på 724m2 legges til grunn for etableringen.
3. Vedlagt tegningsgrunnlag godkjennes som utgangspunkt for utsendelse av arbeidene på
anbud.
4. Gjennom eierseksjonering ønsker kommunen å sikre eierskap til sentralkjøkkenets
lokaler. Netto investeringer på totalt 17,5 mill ligger i budsjett og økonomiplan for 20152018, hvorav 5 mill ligger i inneværende (2015) årsbudsjett. Foreløpig
investeringsramme er antatt til å bli på omtrent 26 mill. Imidlertid vil salg av
eksisterende tomt på Sutterø kunne inngå som finansiering. Endelig finansieringsramme
må innarbeides i budsjett og økonomiplan 2016-2019 når dette er klart.
5. Rådmannen gis myndighet til å forhandle om avtale om eierseksjonering. Endelig
avtaleutkast forelegges formannskapet for behandling.

Behandling i Formannskapet - 12.02.2015
Rådmannen stilte spørsmål om sin habilitet, styremedlem i Fides, jfr. Forvaltningslovens § 6. 1
ledd bokstav e.
Rådmannen fratrådte under behandlingen av sin habilitet.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Rådmann Kjell Fosse er inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6 1. ledd bokstav e. Enstemmig
vedtatt.
Setterådmann Karsen Reitan fra Selbu kommune tiltrådte.
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag i pkt. 5:
5.Rådmannen gis myndighet til å forhandle om avtale om eierseksjonering. Endelig avtaleattest
foreligges formannskapet for behandling.
Rådmannens pkt. 1 – 4 til innstilling enstemmig vedtatt.
Ordførerens endringsforslag pkt. 5 enstemmig vedtatt.
Etter behandling av saken tiltrådte rådmann Kjell Fosse.

Vedtak i Kommunestyret - 12.02.2015
1. Alternativ 3 med nytt sentralkjøkken plassert i Fides AS sine nye lokaler i
Værnesgata legges til grunn for videre arbeid.
2. Et areal BRA på 724m2 legges til grunn for etableringen.
3. Vedlagt tegningsgrunnlag godkjennes som utgangspunkt for utsendelse av
arbeidene på anbud.
4. Gjennom eierseksjonering ønsker kommunen å sikre eierskap til sentralkjøkkenets
lokaler. Netto investeringer på totalt 17,5 mill ligger i budsjett og økonomiplan for
2015-2018, hvorav 5 mill ligger i inneværende (2015) årsbudsjett. Foreløpig
investeringsramme er antatt til å bli på omtrent 26 mill. Imidlertid vil salg av
eksisterende tomt på Sutterø kunne inngå som finansiering. Endelig
finansieringsramme må innarbeides i budsjett og økonomiplan 2016-2019 når dette
er klart.
5. Rådmannen gis myndighet til å forhandle om avtale om eierseksjonering. Endelig
avtaleutkast forelegges formannskapet for behandling.
Behandling i Kommunestyret - 12.02.2015
Rådmannen ble funnet inhabil, styremedlem i Fides, jfr. Forvaltningslovens § 6. 1 ledd bokstav
e i formannskapet.
Rådmannen fratrådte under behandlingen av saken.
Setterådmann Karsen Reitan fra Selbu kommune tiltrådte under behandling av saken.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Setterådmann Karsten Reitan fratrådte etter behandlingen, og rådmann Kjell Fosse tiltrådte.

PS 9/15 Strategi for anskaffelser i Værnesregionen - Etiske retningslinjer VR Innkjøp
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden 20142016 med følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en profesjonell
innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske
normer, samfunnsansvar og miljø.
2. Stjørdal kommune slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser.
Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme setning
som under «Forretningsomgang og sosialt samvær»
Perioden endres til 2014-2017
Innstilling i Formannskapet - 05.02.2015
1. Stjørdal kommune slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden 20142016 med følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en profesjonell
innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske
normer, samfunnsansvar og miljø.
2. Stjørdal kommune slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser.
Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme setning
som under «Forretningsomgang og sosialt samvær»
Perioden endres til 2014-2017
Behandling i Formannskapet - 05.02.2015
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 12.02.2015
1. Stjørdal kommune slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden
2014-2016 med følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en
profesjonell innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med
vekt på etiske normer, samfunnsansvar og miljø.
2. Stjørdal kommune slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser.
Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme
setning som under «Forretningsomgang og sosialt samvær»
Perioden endres til 2014-2017
Behandling i Kommunestyret - 12.02.2015
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
PS 10/15 Kommunestrukturreformen geografisk retningsvalg - videre prosess
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre
arbeidet med kommunestrukturreformen:

A – Værnesregionen dvs. Frosta, Malvik, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal
B – Værnesregionen samt Levanger / Verdal
C – Værnesregionen samt Trondheimsregionen
2. Det opprettes ei styringsgruppe bestående av:
 Formannskapet samt et kommunestyremedlem fra Sosialistisk Venstreparti – SV
 Tre hovedtillitsvalgte
 Leder i ungdomsrådet
 Rådmann og organisasjonssjef
3. Det velges et forhandlingsutvalg med følgende medlemmer:
1…………………………
2…………………………
3…………………………
4. Som leder av forhandlingsutvalget velges ………………….
5. Det gjennomføres samtaler med de kommuner som kommunestyret velger skal legges til
grunn for geografisk retningsvalg innen 1.juni 2015.
6. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en
spørreundersøkelse i løpet av 2015.
7. Det gjennomføres videre forhandlinger med aktuelle kommuner andre halvår 2015 og
første halvår 2016 med målsetting om endelig vedtak om endret kommunestruktur innen
1.5.2016.
Innstilling i Formannskapet - 05.02.2015
1. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre
arbeidet med kommunestrukturreformen:
A – Værnesregionen dvs. Frosta, Malvik, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal
B – Værnesregionen samt Levanger / Verdal
Det legges fram et såkalt 0-alternativ for kommunestyret. DVS. at Stjørdal kommune
består som egen kommune, med en videreføring av dagens gode samarbeid i
Værnesregionen.
2. a. Det opprettes ei styringsgruppe bestående av:
 Formannskapet samt et kommunestyremedlem fra Sosialistisk Venstreparti – SV
 Tre hovedtillitsvalgte
 Leder i ungdomsrådet
 Rådmann og organisasjonssjef
b. Ordfører velges som leder av styringsgruppen.
3. Det velges et forhandlingsutvalg med følgende medlemmer:
1 Ole Hermod Sandvik
2 Joar Håve
3 Kjell Fosse

4. Som leder av forhandlingsutvalget velges Ole Hermod Sandvik.
5. Det gjennomføres samtaler med de kommuner som kommunestyret velger skal legges til
grunn for geografisk retningsvalg, innen 1.juni 2015.
6. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en
spørreundersøkelse i løpet av 2015.
7. Det gjennomføres videre forhandlinger med aktuelle kommuner andre halvår 2015 og
første halvår 2016 med målsetting om endeling vedtak i saken innen 1.05.2016
Behandling i Formannskapet - 05.02.2015
Ordføreren fremmet følgende forslag:
pkt.1 alternativ C ta ut.
Tilleggsforslag til rådmannens pkt. 2: Ordfører velges som leder av styringsgruppen.
pkt. 4 som leder av forhandlingsutvalget velges Ole Hermod Sandvik.
pkt. 3 velges Ole Hermod Sandvik (H), Joar Håve (AP) og Kjell Fosse som medlemmer til
forhandlingsutvalget.
Pkt. 7 endring i rådmannens forslag til vedtak: «Det gjennomføres videre forhandlinger med
aktuelle kommuner andre halvår 2015 og første halvår 2016 med målsetting om endeling vedtak
i saken innen 1.05.2016».
Joar Håve (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt tilleggs pkt. 1
a. Det legges fram et såkalt 0-alternativ for kommunestyret. DVS. at Stjørdal kommune
består som egen kommune, med en videreføring av dagens gode samarbeid i
Værnesregionen.
Ordførerens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Ordførerens tilleggsforslag til pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til pkt. 4 enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag pkt. 7 enstemmig vedtatt.
Håves (AP) tilleggsforslag til pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 12.02.2015
1. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre
arbeidet med kommunestrukturreformen:
A – Værnesregionen dvs. Frosta, Malvik, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal
B – Værnesregionen samt Levanger / Verdal

Det legges fram et såkalt 0-alternativ for kommunestyret. DVS. at Stjørdal
kommune består som egen kommune, med en videreføring av dagens gode
samarbeid i Værnesregionen.
2. a. Det opprettes ei styringsgruppe bestående av:
 Formannskapet samt et kommunestyremedlem fra Sosialistisk Venstreparti –
SV
 Tre hovedtillitsvalgte
 Leder i ungdomsrådet
 Rådmann og organisasjonssjef
b. Ordfører velges som leder av styringsgruppen.
3. Det velges et forhandlingsutvalg med følgende medlemmer:
1 Ole Hermod Sandvik
2 Joar Håve
3 Kjell Fosse
4. Som leder av forhandlingsutvalget velges Ole Hermod Sandvik.
5. Det gjennomføres samtaler med de kommuner som kommunestyret velger skal
legges til grunn for geografisk retningsvalg, innen 1.juni 2015.
6. Sak om videre framdrift med kommunereformen legges frem til politisk behandling
i juni 2015.
Behandling i Kommunestyret - 12.02.2015
Bjørn Emil Nesset (FRP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 8:
Det forutsettes at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i Stjørdal kommune før
endelig vedtak om eventuelle kommunesammenslåing vedtas.
Siv Sætran (SP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 6 og pkt. 7:
Sak om videre framdrift med kommunereformen legges frem til politisk behandling i juni 2015.
Formannskapets innstilling pkt. 1 – 5 enstemmig vedtatt.
Sætrans (AP) endringsforslag vedtatt med 39 stemmer mot 2 stemmer.
Nessets (FRP) forslag falt med 38 stemmer mot 3 stemmer.
PS 11/15 Stjørdal ungdomsråd - årsrapport 2014
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering.

Uttalelse i Ungdomsrådet - 02.02.2015
Ungdomsrådet tar saken til orientering.
Behandling i Ungdomsrådet - 02.02.2015
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 05.02.2015
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering.
Behandling i Formannskapet - 05.02.2015
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 12.02.2015
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 12.02.2015
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
PS 12/15 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 12.02.2015
Protokollen godkjent.

