STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

15.09.2016

Tidspunkt:
Fra sak:

17:00 - 22.30
PS 75/16

Til sak:

PS 87/16

Følgende faste medlemmer møtte:
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H
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H
Rune Larsen
H
Bjørn Ole Håve
FRP
Ragna Straume
V
Anja Elisabeth Ristad
SV
Tommy Reinås
MDG
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Kåre Magnar Børseth
AP
Hjørdis Thyholt
SP
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Tove Irene Moan Andersen
Elin Helene Friheim
Nils Nordbotn

Navn
Ole Hermod Sandvik
Erik Bjørgum
Odd Einar Friheim
Oddvar Vigdenes
Toril Sandvik
Therese Horten
Ann-Inger Leirtrø
Martha Richstad Berbu

Rep.
H
SP
SP
SP

Inger J. O. Uthus
Stian Flobergseter
Einar Østereng
Almira Canovic
Ole Andreas Aftret
Veronica Lorentzan Drivstuen
Nelly Anita Lian
Leif Eggen
Annette Tollefsen Jensen
Espen Myhr Grandalsmo

AP
AP
AP
AP
H
H
FRP
V
KRF
R

Navn
Torger Størseth

Rep.
AP

Møtte for
Torger Størseth
Kåre Magnar Børseth
Hjørdis Thyholt

Rep.
AP
AP
SP

SP
AP
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tore Rømo
Jarle Førde
Hans Frederik Selvaag
Arild Moen
Roar Størset
Anne Mari Grønseth
Møtet ble ledet av:

Stilling
Konstituert Rådmann
Etatsjef Kultur
Etatsjef Omsorg
Konstituert Etatsjef Teknisk
Økonomisjef
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41
Merknader :
Møtet startet med underholdning av Stjørdal Kulturskole.
Møtet ble kunngjort i lokalmedia med innkalling til hver enkelt representant
Til å gjennomgå protokollen sammen med formannskapssekretæren og ordfører ble
følgende valgt: Bjørn Ole Håve (FRP), Leif Eggen (V) og Tommy Reinås (MDG)
Joar Håve stilte spørsmål ang. saken om Bergkunstmuseet – Ordfører besvarte
spørsmålet
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Saker til behandling
PS 75/16 Ansettelse av rådmann i Stjørdal kommune.
Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 08.09.2016
Stjørdal kommune tilsetter som ny rådmann i Stjørdal kommune Anne Kathrine Slungård fra
01. januar 2017. Formannskapets forhandlingsutvalg gis fullmakt til å forhandle lønns- og
ansettelsesvilkår.
Dersom Slungård takker nei til stillingen som rådmann, vil saken gå tilbake til
ansettelsesutvalget for videre vurdering av ansettelsesprosessen.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 08.09.2016
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Møtet lukkes med hjemmel i kommuneloven § 31, punkt 2, jfr. forvaltningslovens § 13.
Enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 08.09.2016
Stjørdal kommune tilsetter som ny rådmann i Stjørdal kommune Anne Kathrine Slungård fra
01. januar 2017. Formannskapets forhandlingsutvalg gis fullmakt til å forhandle lønns- og
ansettelsesvilkår.
Dersom Slungård takker nei til stillingen som rådmann, vil saken gå tilbake til
ansettelsesutvalget for videre vurdering av ansettelsesprosessen.
Behandling i Formannskapet - 08.09.2016
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Møtet lukkes med hjemmel i kommuneloven § 31, punkt 2, jfr. forvaltningslovens § 13.
Enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
Stjørdal kommune tilsetter som ny rådmann i Stjørdal kommune Anne Kathrine Slungård
fra 01. januar 2017. Formannskapets forhandlingsutvalg gis fullmakt til å forhandle
lønns- og ansettelsesvilkår.
Dersom Slungård takker nei til stillingen som rådmann, vil saken gå tilbake til
ansettelsesutvalget for videre vurdering av ansettelsesprosessen.
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Hans Frederik Selvaag, Etatsjef omsorg ,tiltrådte som fungerende rådmann i denne saken.
Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling:

Møtet lukkes med hjemmel i kommuneloven § 31, punkt 2, jfr. forvaltningslovens §
13.Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune tilsetter som ny rådmann i Stjørdal kommune Anne Kathrine Slungård fra
01. januar 2017. Formannskapets forhandlingsutvalg gis fullmakt til å forhandle lønns- og
ansettelsesvilkår.
Dersom Slungård takker nei til stillingen som rådmann, vil saken gå tilbake til
ansettelsesutvalget for videre vurdering av ansettelsesprosessen.

PS 76/16 Eierskapsmelding 2016
Innstilling i Formannskapet - 08.09.2016
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til eierskapsmelding.
2. Vedtatte prinsipper for godt eierskap videreføres.
Behandling i Formannskapet - 08.09.2016
Joar Håve (AP), Nelly Anita Lian (FRP) og Ann Inger Leirtrø (AP) ble stilt spørsmål om sin
habilitet, styremedlemmer i hhv. Tangen Næringsbygg og Fides. Representantene fratrådte
under behandling av sin habilitet. Nå 8 av 11 medlemmer tilstede.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Håve (AP), Lian (FRP) og Leirtrø (AP) er inhabil jfr. forvaltningslovens § 6 1 ledd bokstav e
punkt 2.
Enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Representantene Håve (AP), Leirtrø (AP) og Lian (FRP) tiltrådte etter behandlingen.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til eierskapsmelding.
2. Vedtatte prinsipper for godt eierskap videreføres.
Rådmannen bes utrede mulighet for salg av eierandeler i selskaper for å dekke nåværende
og fremtidige investeringsbehov innen eksempelvis skolesektoren
Tangen Næringsbygg A/S. Dersom Stjørdal kommune tar ut utbytte skal dette overføres
til næringsfond.

Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Joar Håve (AP), Nelly Anita Lian (FRP) og Ann Inger Leirtrø (AP) ble stilt spørsmål om sin
habilitet, styremedlemmer i hhv. Tangen Næringsbygg og Fides. Representantene fratrådte
under behandling av sin habilitet. Nå 38 av 41 medlemmer tilstede.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Håve (AP), Lian (FRP) og Leirtrø (AP) er inhabil jfr. forvaltningslovens § 6,2 ledd.
Vedtatt med 27 mot 11 stemmer.
Bjørn Ole Håve (FRP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes utrede mulighet for salg av eierandeler i selskaper for å dekke nåværende og
fremtidige investeringsbehov innen eksempelvis skolesektoren.
Inger Johanne Overvik Uthus (AP) fremmet følgende forslag:
Tangen Næringsbygg A/S. Dersom Stjørdal kommune tar ut utbytte skal dette overføres til
næringsfond.
Per Erik Moen (AP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber om at det legges fram en sak angående fremtidig eierskap i Stjørdal
Fjernvarme A/S.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Håves (FRP) forslag vedtatt med 21 mot 17 stemmer.
Uthus (AP) forslag enstemmig vedtatt.
Moens (AP) forslag enstemmig vedtatt.
Representantene Håve (AP), Leirtrø (AP) og Lian (FRP) tiltrådte etter behandlingen. Nå 41 av
41 medlemmer tilstede.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til eierskapsmelding.
2. Vedtatte prinsipper for godt eierskap videreføres.

PS 77/16 Barneulykkesforsikringsordning
Innstilling i Komite Levekår - 06.09.2016
Kommunestyrevedtak i sak 92/76 oppheves.
Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling.
Behandling i Komite Levekår - 06.09.2016
Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende forslag:

Kommunestyrevedtak i sak 92/76 oppheves.
Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling.
Aftrets (H) forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
Saken utsettes for ny behandling i Komite levekår. Til den behandling bes administrasjon
å se spesielt nøye på erstatningsordninger for briller.
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Erlend Størseth (AP) fremmet følgende forslag :
Saken utsettes for ny behandling i Komite levekår. Til den behandling bes administrasjon å se
spesielt nøye på erstatningsordninger for briller.
Størseths (AP) forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak:
Stjørdal kommune har kommunal ulykkesforsikring for barn i barnehage, elever i grunnskolen,
fosterbarn og barn i besøkshjem. Erstatninger ut over det ulykkesforsikringen dekker, må
dekkes av foreldre/foresattes forsikringsordninger eller støtteordninger hos NAV.

PS 78/16 Tilbygg Fosslia skole - plangodkjenning
Uttalelse i Komite Levekår - 06.09.2016
1. Tegningsgrunnlag for utvidelse av Fosslia skole godkjennes som grunnlag for videre
prosjektering og utførelse av byggeprosjekt.
2. Spesifikke kostnader omkring kvikkleireutbedring synliggjøres i kostnadsoverslaget.
Behandling i Komite Levekår - 06.09.2016
Leif Eggen (V) fremmet følgende forslag nytt punkt 2:
Spesifikke kostnader omkring kvikkleireutbedring synliggjøres i kostnadsoverslaget.
Rådmannens forslag og Eggens (V) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 08.09.2016
1. Tegningsgrunnlag for utvidelse av Fosslia skole godkjennes som grunnlag for videre
prosjektering og utførelse av byggeprosjekt.
2. Spesifikke kostnader omkring kvikkleireutbedring synliggjøres i kostnadsoverslaget.
Behandling i Formannskapet - 08.09.2016
Rune Larsen (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:

2. Spesifikke kostnader omkring kvikkleireutbedring synliggjøres i kostnadsoverslaget.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Larsens (H) forslag nytt punkt 2 enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
1. Tegningsgrunnlag for utvidelse av Fosslia skole godkjennes som grunnlag for videre
prosjektering og utførelse av byggeprosjekt.
2. Spesifikke kostnader omkring kvikkleireutbedring synliggjøres i
kostnadsoverslaget.
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Bjørn Ole Håve (FRP) fremmet følgende forslag:
Utsette investeringsbeslutningen til skolebruksplanen er klar og utredningen forteller hvor
investeringsbehovet haster mest.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Håves (FRP) forslag falt med 2 stemmer mot 39 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Tegningsgrunnlag for utvidelse av Fosslia skole godkjennes som grunnlag for videre
prosjektering og utførelse av byggeprosjekt.

PS 79/16 Sak angående kommunal kontantstøtte
Innstilling i Komite Levekår - 07.06.2016
Levekår utsetter saken, og ber rådmannen om en grundigere budsjettmessig utredning.
Vi ønsker en utredning som gjelder både hvor mange ikke-rettighetsplasser man eventuelt kan
spare inn, og hvilke økonomiske konsekvenser det i så fall vil medføre
Behandling i Komite Levekår - 07.06.2016
Torhild Holen Fikseaunet (KRF)fremmet følgende forslag :
Levekår utsetter saken, og ber rådmannen om en grundigere budsjettmessig utredning.
Vi ønsker en utredning som gjelder både hvor mange ikke-rettighetsplasser man eventuelt kan
spare inn, og hvilke økonomiske konsekvenser det i så fall vil medføre.
Fikseaunets (KRF) utsettelses forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
Saken utsettes.

Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Ordfører fremmet følgende forslag: Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune innfører ikke kommunal kontantstøtte.

PS 80/16 Sluttrapport Idefase Omsorgsboliger

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 05.09.2016
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar rapporten til orientering.
Innstilling i Komite Levekår - 06.09.2016
1:Sluttrapport Idefase Omsorgsboliger med vedlegg tas til orientering.
2:Konseptfasen med romprogram og tomtealternativ starter umiddelbart
Behandling i Komite Levekår - 06.09.2016
Ulf Henrik Stokke (Rødt) fremmet følgende forslag nytt punkt 2:
Før en eventuell oppstart av konseptfasen, sendes forslaget ut på høring.
Rådmannens forslag til innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling punkt 2 vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
1:Sluttrapport Idefase Omsorgsboliger med vedlegg tas til orientering.
2:Konseptfasen med romprogram og tomtealternativ starter umiddelbart
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1:Sluttrapport Idefase Omsorgsboliger med vedlegg tas til orientering.
2:Konseptfasen med romprogram og tomtealternativ starter umiddelbart
PS 81/16 Felles responssenter for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 05.09.2016
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til Rådmannens forslag til
innstilling.

Innstilling i Komite Levekår - 06.09.2016
-

Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responssenter for
trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen

-

Forutsetter endelig godkjenning i kommunestyret når kostnadene er klarlagte og
innarbeidet i budsjett.

-

Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes hvert år ut ifra antall brukere
med velferdsteknologiske tiltak. Responssenter er en videreføring av allerede etablert
driftssenter vedtatt i Kommunestyret 21.05.15 (PS 51/15)
Endelig kostnadsnøkkel vedtas i kommunestyret.

Behandling i Komite Levekår - 06.09.2016
Torild H. Fiksaunet (FRP) fremmet følgende forslag om endring av 3. punkt i innstillingen:
-

Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes hvert år ut ifra antall brukere
med velferdsteknologiske tiltak. Responssenter er en videreføring av allerede etablert
driftssenter vedtatt i Kommunestyret 21.05.15 (PS 51/15)
Endelig kostnadsnøkkel vedtas i kommunestyret.

Roar Brekken (SP) fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt 2:
Forutsetter endelig godkjenning i kommunestyret når kostnadene er klarlagte og innarbeidet i
budsjett.
Rådmannens forslag til innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling punkt 2 falt enstemmig mot Brekkens (SP) forslag.
Rådmannens forslag til innstilling punkt 3 falt med 4 stemmer mot 5 stemmer for Fikseaunet
(FRP) forslag.

Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
-

Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responssenter
for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen

-

Forutsetter endelig godkjenning i kommunestyret når kostnadene er klarlagte og
innarbeidet i budsjett.

-

Implementeringen skal gå som planlagt uavhengig av avklaring av kostnadsnøkkel
internt i Værnesregionen. Rådmannen bes om å gå i dialog med øvrige kommuner i
Værnesregionen om alternativ kostnadsnøkkel som deretter fremmes i ny sak til
kommunestyret"

Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 3. Implementeringen skal gå som planlagt uavhengig av avklaring av kostnadsnøkkel
internt i Værnesregionen. Rådmannen bes om å gå i dialog med øvrige kommuner i
Værnesregionen om alternativ kostnadsnøkkel som deretter fremmes i ny sak til
kommunestyret"
Anja Ristad påpekte følgende rettelse i protokollen fra Komite Levekår 06.09.2016 : Torild H.
Fiksaunet representerer partiet KRF.
Komite Levekårs innstilling punkt 1 og punkt 2 enstemmig vedtatt.
Aftrets (H) forslag nytt punkt 3 enstemmig vedtatt mot Komite Levekårs innstilling punkt 3.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
-

Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responssenter for
trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen

-

Stjørdal kommune tilslutter seg anskaffelse og drift av felles responssenter

-

Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes ut ifra innbyggertall jfr presentasjon i
AU 8.6.16 (PS 62/16). Responssenter er en videreføring av allerede etablert driftssenter vedtatt
i Kommunestyret 21.05.15 (PS 51/15)

Saksdokumenter (vedlagt):
Saksutredning for felles responstjeneste for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
-

Stortingsmelding nr. 29 (2012 – 2013) «Morgendagens Omsorg»
Stortingsmelding nr. 10 (2012 – 2013) «God kvalitet – trygge tjenester»
NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg»
Rapport IS-2225 «Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området».
Helsedirektoratet.
Rapport IS-2402 «Arkitektur for Velferdsteknologi – anbefalinger for utprøving og faser for
realisering». Helsedirektoratet.
Rapport IS-2416 «Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger». Helsedirektoratet
Rapport PA Consulting i oppdrag fra Helsedirektoratet «Organisering av alarmmottak i Norge og
utlandet; Kartlegging og anbefalinger», Oktober 2014

Sammendrag:
Kommunene i Værnesregionen har kommet langt på implementering av velferdsteknologi i pleie og
omsorgssektoren. Kommunene tilbyr trygghetspakke som en del av tjenestene. Alle kommuner tilbyr
også trygghetsalarm som en tjeneste.

De nasjonale føringene peker på at det er lite samfunnsøkonomisk at hver kommune betjener/ har
egne avtaler på trygghetsalarm og responssentertjenesten. Det foreligger tydelige anbefalinger på at
kommunene bør samarbeide med tanke på at velferdsteknologi blir i utstrakt grad tatt i bruk, og at
både signaler fra velferdsteknologi og trygghetsalarmer bør mottas i et responssenter. Dette bidrar til
mindre belastende situasjon for hjemmetjenesten i enkelte kommuner.

Ut fra dette har kommunene i Værnesregionen tilsluttet seg å delta på en saksutredning på felles
responssenter som ble politisk fremmet mai/juni 2015.
Det har foregått en prosess, der alle kommunene i regionen har vært delaktig, som resulterer i vedlagte
saksutredning, der man anbefaler at kommunene tilslutter seg det interkommunale samarbeidet om
felles responssentertjeneste for trygghetsalarmer og velferdsteknologi. Man bør la en ekstern
leverandør levere beslutningsstøttesystem ut fra de krav regionen stiller, og samlokaliserer drift av
responssentret med andre aktører som er døgnkontinuerlig som driftssentret og legevakt.

Saksopplysninger:
Kommunene er i en endringsfase, der man går fra å holde fokus på brukerbehov til tjenestebehov.
Mestring står i fokus, og mulighetene for å bli boende i egen bolig har økt betraktelig. Dette i tråd med
hva innbyggerne ønsker. Fra nasjonalt hold ventes det kraftig innovative tiltak innenfor helserelaterte
sensorer og applikasjoner innen forbrukerelektronikk (eks. Smarttelefoner). Da er det viktig at helse og
omsorgstjenestene er i stand til å utnytte innovasjonene til å få en bærekraftig tjeneste. For en
kommune vil det være hensiktsmessig å se alle helserelaterte teknologi- områder under ett, og da er
det mest hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk at dette er betjent av et felles responssenter for
kommunene i Værnesregionen.

Helsedirektoratets anbefalinger er at kommunene må starte planlegging av ny løsning for mottak av
signaler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger og at kommunesamarbeid
anbefales. Det har vært kjent at det analoge telefoninettet skal fases ut, og alle kommuner må derfor
sikre trygghetsalarmtjenesten med overgang fra analog til digitale trygghetsalarmer.

Det ble gjennomført 10 Work-shops for å understøtte behovene og kartlegging av dagens tjeneste.
Representanter fra alle kommuner i regionen har deltatt i prosessene. Representantene er sammensatt
med ulike funksjoner som er deltakende aktører vedrørende trygghetsalarmtjenesten og utvikling av
pleie og omsorgstjenestene. I hele prosessen har man fokus på tjenestemottaker, tjenesteutøver og
samfunnsøkonomiske gevinster. Representanter fra regionen deltar i Nasjonal arbeidsgruppe for
velferdsteknologisk responssentertjeneste og deltar i Nasjonal program for velferdsteknologi. Her har
man fått innspill på hvordan denne tjenesten bør organiseres i fremtiden som danner grunnlaget i
saksutredningen.
Man ser at ved å ha felles responssenter for kommunene i Værnesregionen har man mulighet til å:




Avlaste hjemmetjenesten og nødetatene
Håndtere høyt signalvolum og oppnå kritisk brukermasse
Møte høye krav til nettverkskapasitet og sikkerhet

Det har blitt gjennomført en dialogkonferanse om mulig responssenterløsning, der 19 leverandører
deltok. Deretter ble det gjennomført en-til-en møter med leverandører der de orienterte om sine
løsninger og ga oss råd om ulike løsninger.
Stjørdal kommune er den kommunen i regionen som har tatt i bruk mest velferdsteknologiske løsninger
i tillegg til trygghetsalarmene. Pr i dag er legevakta i regionen også mottakssentral for dagens
trygghetsalarmer. Man ser at Stjørdal kommune er den som vil ha størst utbytte av å samlokalisere
trygghetsalarmer, mottak av velferdsteknologivarsler, legevakt og driftssenter. Dette fordi Stjørdal har
størst volum på varsler. Uavhengig av de øvrige kommunene i regionen er Stjørdal nødt til å rigge en
framtidig og effektiv helsetjeneste.

Vurdering:
Ut fra opplysninger i saksutredningen ser man at man sikrer innbyggerne gode tjenester ved å ha et
felles responssentertjeneste i regionen. Man ser at det er samfunnsøkonomisk å legge et responssenter
til en tjeneste som allerede er døgnkontinuerlig og der man kan benytte kompetanse på tvers av
tjenesteområdene.
Kommunene i regionen har allerede et interkommunalt samarbeid om dagens legevakt. Der er det alltid
helsefaglig kompetanse tilstede (sykepleier, lege, ambulanse). Det er også vedtatt at dagens
driftssenter for overvåkning av elektroniske meldinger og teknisk oppfølging av velferdsteknologi skal
legges til dagens legevakt. Derfor ser man det som et naturlig samlingspunkt å etablere et
responssenter tilknyttet tjenestene som allerede har teknologi- og helsekompetanse. Responssenteret
må tilføres personalressurser for å kunne håndtere mottak av signaler og alarmer fra alle kommunene i
Værnesregionen, da dette blir en tilført arbeidsoppgave og kommer i tillegg til dagens oppgaver.
Ved å samlokalisere responstjenesten medfører det lavere belastning på kommunale hjemmetjeneste,
man har mulighet til å håndtere et forventet høyrere volum i fremtiden. Det er da viktig å legge til rette
for teknisk robuste løsninger som håndterer dette. Andre saksdokumenter det henvises til anbefaler
kommuner å samlokalisere og effektivisere responssentertjenesten, og legge til rette for en
kostnadseffektiv tjeneste. Etter en- til-en møter med leverandører ser man at Værnesregionen tenker
riktig i henhold til strategi for hvordan organisere denne tjenesten.
En forutsetning for å oppnå kostnadseffektive tjenester er å ha en infrastruktur/ responssenterløsning
som er optimal i henhold til arbeidsprosessene i et responssenter. Derfor må det utarbeides en
kravspesifikasjon på en responssenterløsning. Det må foretas en innovativ offentlig anskaffelse av et
system som sikrer flyt mellom tjenesteaktørene på en trygg, effektiv og sikker måte. En ekstern
leverandør har ansvar for et godt system med god brukergrensesnitt ut fra regionens kravspesifikasjon.
Det sikres at det valgte systemet kan benyttes som plattform både i hjemmebasert omsorg og i boliger
med heldøgns omsorg.
Kommunene som deltar i en anskaffelsesprosess innen responssenterløsningen må evt. kunne si opp
avtalen med sin leverandør på trygghetsalarm og sikre en god overgang til en fremtidig sentral.
Investeringskostnader ved innkjøp av ny plattform dekkes av de kommunene som deltar i
responssentertjenesten.
Kostandsnivået på en innovativ offentlig anskaffelse er vanskelig å anslå, da leverandørene i denne
fasen ikke vil komme med kostander, kun funksjonsbeskrivelser. Her må kommunene i Værnesregionen
ferdigstille en kravspesifikasjon, deretter vekte de ulike kravene, slik at man kan vurdere funksjoner opp
mot kostander.

Kommunene i Nord-Trøndelag har fattet interesse for vårt arbeid innen saksutredning for felles
responssenter i regionen. På sikt kan man tilby andre kommuner i fylket om å tilslutte seg vårt
responssenter, noe som vil medføre reduksjon av driftskostnader, på samme måte som driftssenter for
overvåkning av elektroniske meldinger og teknisk oppfølging av velferdsteknologi.

PS 82/16 Lagrettemeddommere 2017-2021, suppleringsvalg
Innstilling i Formannskapet - 25.08.2016
Oppnevning av Dagfinn Wærness som meddommer til lagmannsretten i sak 65/2016 utgår som
følge av at han ikke er registrert som bosatt i kommunen og dermed ikke valgbar. I hans sted
oppnevnes Frode Aune.
Behandling i Formannskapet - 25.08.2016
Annette Tollefsen Jensen (KRF) fremmet følgende forslag: Frode Aune
Rådmannens forslag til innstilling med Jensens (KRF) tilleggs punkt enstemmig vedtatt
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
Oppnevning av Dagfinn Wærness som meddommer til lagmannsretten i sak 65/2016 utgår
som følge av at han ikke er registrert som bosatt i kommunen og dermed ikke valgbar. I
hans sted oppnevnes Frode Aune.
Som meddommer nr. 86 til Inntrøndelag tingrett oppnevnes Helge Evensen
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Joar Håves (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Som meddommer nr. 86 til Inntrøndelag tingrett oppnevnes Helge Evensen
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Håves (AP)forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Oppnevning av Dagfinn Wærness som meddommer til lagmannsretten i sak 65/2016 utgår som
følge av at han ikke er registrert som bosatt i kommunen og dermed ikke valgbar. I hans sted
oppnevnes …… ……

PS 83/16 Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og
åsetesretten - Høring
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 07.09.2016
Leders forslag:
Komite KNM stiller seg kritisk til de endringer som er foreslått i konsesjonslov, jordlov og
odelslov.
Komiteen mener at alt lovverk omkring landbrukseiendommer må bidra til å sikre bosetting over
hele landet, hindre gjengroing, sikre matvareberedskap i hele landet, sikre kontroll med matkvaliteten og sikre en god dyrevelferd.

Allerede i dag – med arealgrense 25 dekar dyrka jord – faller nær 50% av alle
landbrukseiendommer utenfor konsesjonslov, jordlov og odelslov. De negative konsekvensene
av denne arealgrensen for bosetting, gjengroing og matvareberedskap i deler av landet har vært
store. Det er nå mye brakklagt jord spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge, og gjengroingen er
påtakelig. Komiteen ser at en utvidelse av arealgrensen til 35 dekar dyrka jord, vil akselerere
den uheldige utviklingen.
Det er viktig at landets landbrukseiendommer forbeholdes aktive landbruksutøvere. En
fornuftig prissetting gjennom priskontroll bør fortsatt kunne sikre rekruttering til en
familiebasert næring, muliggjøre investeringer og sikre at det er mulig å livnære seg av et
landbruk over hele landet.
Dagens lovverk fungerer godt slik det er og bidrar til at hver kommune/region selv kan regulere
landbruksutviklingen på den mest hensiktsmessige måte for området.
Priskontroll i forskrifts form bør unngås fordi dette vil svekke Stortingets mulighet til å
bestemme prisnivået.
Det bør fortsatt gjelde 10 års leieavtaler. I disse bør det innføres bestemmelser om vedlikehold
av jorda.
Leders forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer
Tilleggsforslag fra Stian Flobergseter (AP)
Skogeiendommer bør fortsatt underlegge konsesjonsloven.
Tilleggsforslag fra Flobergseter (AP) enstemmig vedtatt
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 07.09.2016
Bjørn Ole Håve (FRP) fremmet følgende forslag:
Lov om konsesjon er moden for en gjennomgang og modernisering for å ivareta ett fremtidig
tilpasset og ønsket landbruk.
Håves (FRP) forslag falt med 1 mot 8 stemmer
Leders forslag:
Komite KNM stiller seg kritisk til de endringer som er foreslått i konsesjonslov, jordlov og
odelslov.
Komiteen mener at alt lovverk omkring landbrukseiendommer må bidra til å sikre bosetting over
hele landet, hindre gjengroing, sikre matvareberedskap i hele landet, sikre kontroll med matkvaliteten og sikre en god dyrevelferd.
Allerede i dag – med arealgrense 25 dekar dyrka jord – faller nær 50% av alle
landbrukseiendommer utenfor konsesjonslov, jordlov og odelslov. De negative konsekvensene
av denne arealgrensen for bosetting, gjengroing og matvareberedskap i deler av landet har vært
store. Det er nå mye brakklagt jord spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge, og gjengroingen er
påtakelig. Komiteen ser at en utvidelse av arealgrensen til 35 dekar dyrka jord, vil akselerere
den uheldige utviklingen.
Det er viktig at landets landbrukseiendommer forbeholdes aktive landbruksutøvere. En
fornuftig prissetting gjennom priskontroll bør fortsatt kunne sikre rekruttering til en
familiebasert næring, muliggjøre investeringer og sikre at det er mulig å livnære seg av et
landbruk over hele landet.
Dagens lovverk fungerer godt slik det er og bidrar til at hver kommune/region selv kan regulere
landbruksutviklingen på den mest hensiktsmessige måte for området.

Priskontroll i forskrifts form bør unngås fordi dette vil svekke Stortingets mulighet til å
bestemme prisnivået.
Det bør fortsatt gjelde 10 års leieavtaler. I disse bør det innføres bestemmelser om vedlikehold
av jorda.
Leders forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer
Tilleggsforslag fra Stian Flobergseter (AP)
Skogeiendommer bør fortsatt underlegge konsesjonsloven.
Tilleggsforslag fra Flobergseter (AP) enstemmig vedtatt
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
Stjørdal kommune er en av Norges største landbrukskommuner. Målt etter antall
gårdsbruk er kommunen landets 8. største og når det gjelder jordbruksareal er
kommunen nr. 11, med ca 87.000 daa dyrkamark. Kommunestyret i Stjørdal er sterkt
kritisk til de foreslåtte endringer i Konsesjonslov, jordlov og odelslov.
Vi mener forslaget til endringer samlet vil gå på bekostning av samfunnets innflytelse og
interesse av at det produseres mat over hele landet. Alt lovverk omkring
landbrukseiendommer må bidra til å sikre bosetting, hindre gjengroing, sikre
matvareberedskap, sikre kontroll med matkvaliteten og sikre en god dyrevelferd i hele
landet. En økning av arealgrensene i Konsesjonsloven vil svekke garantien for at
landbrukseiendommer brukes til det de er tenkt til, matproduksjon.
Formålet med fortsatt priskontroll er å sikre en forsvarlig prisutvikling på
landbrukseiendommer i forhold til verdien av eiendommenes driftsgrunnlag, dette er
avgjørende for rekruttering av unge bønder.
Bestemmelsene om boplikt er spesielt viktig for distriktslandbruket og bosetning i hele
landet. Loven har lagt til rette for at bønder har eid sin egen jord og sikret familiebruk og
ikke et jordbruk eid av fond eller selskaper. Vi advarer mot å fjerne priskontrollen på
skogeiendommer da vi frykter en oppsplitting av kombinasjonsbruk noe som vil svekke
gårdens totale driftsgrunnlag.
Samlet vil en økning av beløpsgrensen på priskontrollen og arealgrensen for konsesjon,
boplikt og odel i tillegg bortfall på priskontroll av skogeiendommer og unntak for
konsesjon på leiejord på avtaler over 5 år føre til at antall gårdsbruk med konsesjon
kommer langt under 40%.
Dette er et veiskille for norsk landbruk. Hvis man lemper på konsesjonsreglene vil vi få et
helt annet landbruk enn dagens. Vi mener denne landbrukspolitikken ikke bidrar til å nå
målet om matproduksjon over hele landet. Stjørdal kommune går imot de foreslåtte
endringer da vi mener dette åpner for omgåelser og svekking av norsk landbruk.

Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Nelly Lian (FRP) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret i Stjørdal kommune støtter regjeringens arbeid med å endre konsesjonsloven og
boplikt basert på at dette er en kraftig styrking av privat eiendomsrett. I tillegg mener
kommunestyret at dagens praktisering av konsesjonslov og boplikt hindrer et effektivt marked.
Stian Flobergseter (AP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune er en av Norges største landbrukskommuner. Målt etter antall gårdsbruk er
kommunen landets 8. største og når det gjelder jordbruksareal er kommunen nr. 11, med ca
87.000 daa dyrkamark. Kommunestyret i Stjørdal er sterkt kritisk til de foreslåtte endringer i
Konsesjonslov, jordlov og odelslov.
Vi mener forslaget til endringer samlet vil gå på bekostning av samfunnets innflytelse og
interesse av at det produseres mat over hele landet. Alt lovverk omkring landbrukseiendommer
må bidra til å sikre bosetting, hindre gjengroing, sikre matvareberedskap, sikre kontroll med
matkvaliteten og sikre en god dyrevelferd i hele landet. En økning av arealgrensene i
Konsesjonsloven vil svekke garantien for at landbrukseiendommer brukes til det de er tenkt til,
matproduksjon.
Formålet med fortsatt priskontroll er å sikre en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer
i forhold til verdien av eiendommenes driftsgrunnlag, dette er avgjørende for rekruttering av
unge bønder.
Bestemmelsene om boplikt er spesielt viktig for distriktslandbruket og bosetning i hele landet.
Loven har lagt til rette for at bønder har eid sin egen jord og sikret familiebruk og ikke et
jordbruk eid av fond eller selskaper. Vi advarer mot å fjerne priskontrollen på skogeiendommer
da vi frykter en oppsplitting av kombinasjonsbruk noe som vil svekke gårdens totale
driftsgrunnlag.
Samlet vil en økning av beløpsgrensen på priskontrollen og arealgrensen for konsesjon, boplikt
og odel i tillegg bortfall på priskontroll av skogeiendommer og unntak for konsesjon på leiejord
på avtaler over 5 år føre til at antall gårdsbruk med konsesjon kommer langt under 40%.
Dette er et veiskille for norsk landbruk. Hvis man lemper på konsesjonsreglene vil vi få et helt
annet landbruk enn dagens. Stjørdal kommune går imot de foreslåtte endringer da vi mener dette
åpner for omgåelser og svekking av norsk landbruk.
Dorthea Elverum (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til Dorthea Elverum (SP) fremmet
følgende tilleggsforslag til Flobergseters :
Votering:
Lians (FRP) forslag falt med 10 mot 31 stemmer for Komite Kultur næring og miljø sin
innstilling.
Flobergseters (AP) forslag vedtatt med 31 mot 10 stemmer for Komite Kultur næring og miljø
sin innstilling.
Dorthea Elverum (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Dette er et veiskille for norsk landbruk. Hvis man lemper på konsesjonsreglene vil vi få et helt
annet landbruk enn dagens. Vi mener denne landbrukspolitikken ikke bidrar til å nå målet om
matproduksjon over hele landet. Stjørdal kommune går imot de foreslåtte endringer da vi mener
dette åpner for omgåelser og svekking av norsk landbruk.
Elverums (SP) tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 10 stemmer.
Foreløpig vedtatte endringer vedtatt med 31 mot 10 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling:
Saka legges fram uten forslag til vedtak eller innstilling.

PS 84/16 Utredning av Stjørdal kommunes muligheter til å drift mottak for enslige
mindreårige selv
Uttalelse i Komite Levekår - 06.09.2016
Komite levekår tar saken til orientering.
Behandling i Komite Levekår - 06.09.2016
Ulf Henrik Stokke (Rødt) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune starter og drifter mottak for enslige mindreårige selv.
Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme for Stokke (Rødt)
forslag.
Innstilling i Formannskapet - 08.09.2016
1. Kommunestyret tar saken til orientering
Behandling i Formannskapet - 08.09.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
1. Kommunestyret tar saken til orientering
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) og Anja Ristad (SV)fremmet følgende forslag :
Stjørdal kommune skal levere anbud på drift av mottak for enslige mindreårige ved neste
mulighet ,om situasjonen på nytt endret seg.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Grandalsmo (Rødt)og Ristad (SV)forslag falt med 2 mot 39 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret tar saken til orientering
PS 85/16 Krisesenteret - Årsmelding 2015

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 05.09.2016
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Innstilling i Komite Levekår - 06.09.2016
Saken tas til orientering.
Behandling i Komite Levekår - 06.09.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
Saken tas til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

PS 86/16 Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker - Regnskap 2015
Innstilling i Formannskapet - 25.08.2016
Vedlagte reviderte regnskap for 2015 for:
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Lånke Fjellstyre, Skatval og Borås Fjellstyre, Sonen og
Sonvadsfoss Fjellstyre, Bruås og Rauå Fjellstyre og Vigden og Elgvadfoss Fjellstyre tas til
orientering.
Behandling i Formannskapet - 25.08.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
Saken utsettes.
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Ordfører fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Saken legges frem for uttalelse i Komite Kultur næring og miljø før behandling i
kommunestyret.
Ordførers forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Vedlagte reviderte regnskap for 2015 for:
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Lånke Fjellstyre, Skatval og Borås Fjellstyre, Sonen og
Sonvadsfoss Fjellstyre, Bruås og Rauå Fjellstyre og Vigden og Elgvadfoss Fjellstyre tas til
orientering.

Interpellasjoner
FO 28/16 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.09.2016 - Overgrep, vold og
trusler
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Rådmannen svarer:
Stjørdal kommune har retningslinjer for forebygging av vold og trusler. De er viktig i arbeidet
med å forebygge og håndtere vold og trusler i kommunen. Retningslinjene er gjort kjent for alle
ansatte via intranettet. Ulike enheter har ulik risiko, og dette har medført at man ute på enhetene
har vurdert å ha egne retningslinjer, i tillegg til de overordnede.
I Stjørdal kommune er det nulltoleranse for vold og trusler på arbeidsplassen og det er
arbeidsgiver som har det fulle ansvar for å sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig,
beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger. Dette gjøres gjennom kontinuerlig og
systematisk HMS- arbeid ved å kartlegge farene, vurdere risiko, spre kunnskap og iverksette
tiltak.
I retningslinjene fremgår det at ansatte som utsettes for vold og trusler, skal følges opp på en
hensiktsmessig måte. Leder for den ansatte har ansvar for å vurdere hvilke tiltak som skal settes
i verk. Eksempler på tiltak kan blant annet være å gi psykisk førstehjelp, ved å vise omsorg og
nærvær, og videre vurdere om det er behov for ekstern hjelp fra bedriftshelsetjeneste, lege,
psykolog, rask psykisk helsehjelp og politi. Leder skal også sørge for at hendelsen blir registrert
som avvik og at det sendes skademelding. Rådmann vurderer om hendelsen skal anmeldes.
Eksemplene er ikke nedfelt i våre overordnede rutiner. Stjørdal kommune skal jevnlig revidere
gjeldende rutiner og vil ved neste revidering ta med dette innspillet inn i vurderingen.
Når det gjelder spørsmål om Stjørdal kommune har ettervern for å følge opp gjerningsmannens
reaksjon ovenfor offeret, i etterkant av hendelsen, er dette et område som håndteres i samarbeid
med politiet.
FO 29/16 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.09.16 - Sykkelveier og
tilrettelegging for bruk av sykkel
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Ordfører ,
I 2009 ble hovednett for sykkel i Stjørdal vedtatt.
Stjørdal kommune ble etablert som sykkelby i et samarbeid mellom Fylkeskommunen, Stjørdal
kommune og Statens vegvesen i 2010.
Sykkelbyprosjektet ble styrt administrativt med styringsgruppe fra ledelsen i de respektive
samarbeidspartene og man satte ned en tverrfaglig arbeidsgruppe med representasjon fra de
samme organer. Formålet var å sette fokus på tilrettelegging for bruk av mer sykkel i dagliglivet
i henhold til hovednett for sykkel.
I 2011 ble det utarbeidet en handlingsplan for Hovednett sykkel. Handlingsplanen viste
prioriterte tiltak i hovednettet for sykkel ut fra de anbefalte løsningene som er beskrevet og de
mangler/behov man har registrert i nettet.
Utgangspunktet for prioriteringene i handlingsplanen er:
• Prioritere å få til sammenhengende ruter
• Lage gode overganger mellom ulike løsninger
• Etablere sykkelparkering
• Tilrettelegge for sykling i sentrum ved redusert hastighet
• Skilte hovedruter som har god, sammenhengende standard

• Stille krav til drift og vedlikehold
Staten prioritert planleggings og anleggsmidler til sykkelbyer med planer for sykkel.
Handlingsplanen er delt opp i 4 deltema:
1. Fysiske tiltak inkl. parkering
2. Skilting og trafikkregulering (hastighet)
3. Kart, informasjon, holdningskampanjer, mediekontakt
4. Drift og vedlikehold
Det er realisert flere tiltak innenfor disse deltemaene.
Hovednett for sykkel er innarbeidet i kommuneplanens arealdel fra 2014.
Da sykkelbyprosjektet ble etablert var dette som kjent et tett samarbeid mellom
Fylkeskommunen, Statens vegvesen og Stjørdal kommune. Det ble over en periode på 3 år brukt
om lag 7.5 millioner kroner av sykkelvegmidler, i hovedsak fra Staten til forbedringer av
fremkommelighet med sykkel i Stjørdal.
Stjørdal kommune kan fortsatt søke på statlige sykkelveimidler, noe som også blir gjort, senest i
2015 er det søkt om midler for bruk i 2016. Det er mulig å søke om tilskudd, med minst 50 %
egenandel, til sykkelfremmende tiltak på kommunal og fylkeskommunal veg. For 2016 har
Stjørdal kommune fått ca. 1,6 millioner kroner i støtte til tiltak
Samarbeidet med mellom Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Stjørdal kommune om
sykkelbyen er ikke lagt ned. Det er dialog om mulige tiltak og finansiering og arbeidet baserer
seg på Hovednett sykkel og at Stjørdal kommune er definert som sykkelby når en søker statlige
midler.
Når det refereres til intensjonsavtale som kan inngås mellom kommune og fylkeskommune så er
det et virkemiddel som kan tas i bruk for etter hvert å få status som sykkelby, noe Stjørdal
kommune allerede er.
Avslutningsvis anbefales kommunestyresak 94/13 i møte 24.10.13 som omhandler en
statusrapport for sykkelbyprosjektet, og hvor kommunestyret fattet følgende vedtak:
«Statusrapporten tas til orientering. Stjørdal kommune vil fortsette å tilrettelegge for sykkel
gjennom kommuneplan, reguleringsplan, byggesaker og prosjekter i tråd med vedtatt hovednett
for sykkel.»

FO 30/16 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 15.09.16 - Parkeringshus i
Stjørdal sentrum
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Ordfører,
Kommunestyret har iverksatt en prosess med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Stjørdal
sentrum, som rådmannen er godt i gang med. Det er positivt med innspill til dette arbeidet, og
ordføreren foreslår at interpellasjonen oversendes rådmannen som innspill til det pågående
arbeidet med sentrumsplanen.
Ut over dette er ordføreren av den oppfatning at slike innspill bør fremmes direkte av
enkeltpersoner og/eller grupper til planprosessene i kommunen når det åpnes for innspill. Ellers
har kommunestyret muligheten til å definere oppgaven/utredningsbehovet i forbindelse med
oppstart av planarbeid eventuelt fastsettelse av planprogram, samt de faste politiske
behandlingene av sakene i komite plan og kommunestyret.
Ordfører fremmet følgende forslag:
Interpellasjon oversendes rådmannen som innspill til det pågående arbeidet med
sentrumsplanen.

Ordførers forslag vedtatt med 29 mot 12 stemmer for Andersens (H) forslag.
FO 31/16 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 15.09.16 - Oppfølging av
mottakstjenesten for enslige mindreårige
Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Ordfører!
Pr i dag er det tre ulike asylmottak i kommunen med til sammen ca. 220 beboere. Stjørdal
kommune skal produsere lovpålagte tjenester til beboerne innen skole og omsorg. Dette er
regulert i sektorlovverk som opplæringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
Aleris er en selvstendig aktør som gjennom et kommersielt anbud har påtatt seg å drive et
omsorgssenter på vegne av BUFETAT. Stjørdal kommune har intet eierforhold eller er ikke part
i saken når det gjelder anbudsbetingelser
Anbudsbetingelsene fastsetter hva som forventes av driften ved omsorgssentrene. Ordføreren
forutsetter og forventer at driften av omsorgssentret er innenfor akseptabel standard. Ordføreren
vil igjen påpeke at dette er forhold som ligger utenfor Stjørdal kommunes handlingsrom.
Rådmannen er ikke kjent med hvilke krav til fasiliteter som ble fastsatt i BUFETAT sitt anbud
for omsorgssenter i Stjørdal kommune. På dette grunnlaget har ikke Stjørdal kommune verken
styringsrett, muligheter eller annet handlingsrom til å komme med innsigelser på den daglige
driften av mottakssenteret.
Når det gjelder representanten Jensens bekymring når det gjelder påkledning og tilgang til annet
utstyr til beboerne ved Aleris omsorgssenter, finner rådmannen det formålstjenlig å komme med
noe bakgrunnsinformasjon når det gjelder kommunens ansvar, roller og myndighetsområder.
Aleris har meldeplikt til kommuneoverlegen ved oppstart av omsorgssenter.
Kommuneoverlegen skal ikke godkjenne driften. Videre har Stjørdal kommune tilsynsplikt
hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern. Tilsynet i miljørettet helsevern innbefatter ikke
hvordan beboerne er kledd eller hva som finnes av utstyr for lek og utfoldelse, men at den
generelle tilstanden på bygningsmasse og fasiliteter er av en slik standard at den ikke utgjør fare
for liv og helse.
Ved bekymringsmeldinger til Barnevernet eller andre instanser, er prosedyrene de samme som
for all vanlig tjeneste. Det er pr dags dato ikke registrert bekymringsmeldinger til hverken
Kommuneoverlege eller til Værnesregionen Barnevern angående driften av Aleris sitt
omsorgssenter i Stjørdal.
Stjørdal kommune har ikke mottatt signaler gjennom ordinære kanaler på at driften ved Aleris
sitt omsorgssenter er utilfredsstillende eller på andre måter ikke oppfyller de krav som stilles til
denne driften. Eventuelle fremtidige avvik vil bli behandlet i ordinær saksgang

Saker til behandling
PS 87/16 Godkjenning av protokoll

Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Protokollen godkjent.

