STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

21.04.2016

Tidspunkt:
Fra sak:

17:00 - 21:00
PS 31/16

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ivar Vigdenes
Dorthea Elverum
Rolf Charles Berg
Roar Brekken
Inger Vikan Svee
Toril Sandvik
Ann-Inger Leirtrø
Martha Richstad Berbu
Erling Weydahl
Per Moen
May Britt Sørmo Ervik
Per Erik Moen
Geir Falck Anderssen
Renate Trøan Bjørshol
Rune Larsen
Bjørn Ole Håve
Ragna Straume
Anja Elisabeth Ristad
Tommy Reinås

PS 39/16

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

Navn
Ole Hermod Sandvik
Erik Bjørgum
Odd Einar Friheim
Hjørdis Kindem Thyholt
Therese Horten
Joar Atle Håve
Jan Inge Kaspersen
Torger Størseth
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

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Toril Irene Kringen
AP
Oddvar Vigdenes
SP

Navn
Erlend Olsen Størseth
Ane Geving

Rep.
AP
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Nils Norbotn
Håvard Hammer
Kåre Magnar Børseth

Møtte for
Oddvar Vigdenes
Ane Geving
Toril Irene Kringen

Rep.
SP
SP
AP

Elin Helene Friheim

Erlend Olsen Størseth

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kari L. Øfsti
Tore Rømo
Ann Kristin Geving
Hans Frederik Selvaag
Jarle Førde
Roar Størseth
Anne Mari Grønseth
Møtet ble ledet av:

AP

Stilling
Rådmann
Etatsjef Teknisk
Etatsjef Oppvekst
Etatsjef Omsorg
Etatsjef Kultur
Økonomisjef
Sektrær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.

Merknader:
Møtet var kunngjort på Kommunens hjemmesider, facebook, Stjørdalens Blad, samt med
skriftlig innkalling til hver enkelt representant.
Underholdning ved Stjørdal kulturskole.
Sammen med ordfører og sekretær ble følgende valgt til å godkjenne protokollen: Anja
Ristad (SV), Roar Brekken (SP) og Renate Bjørshol (H).
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PS 39/16

Godkjenning av protokoll

TALETID KOMMUNESTYRET 21.04.2016
Varighet

kl. 17:00 -21:30

Tid til kulturinnslag, orientering,
svar på spørsmål, samt pause
Tid til votering
Tid til debatt
Tid pr. gruppe
Tid pr. representant

73 min

AP 16 repr.
SP 11 repr.
H
6 repr.
Frp 2 repr.
V
2 repr.
SV 1 repr.
KrF 1 repr.
MdG 1 repr.
Rødt 1 repr.

54 min
39 min
24 min
12 min
12 min
9 min
9 min
9 min
9 min

Sum 41 repr.

177 min

20 min
177 min
6 min
3 min

Saker til behandling
PS 31/16 Kommunepsykolog barn og unge
Vedtak i Komite Levekår - 12.04.2016
Saken utsettes
Behandling i Komite Levekår - 12.04.2016
Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende utsettelses forslag:
Saken utsettes
Aftrets (H) utsettelses forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer.

Innstilling i Formannskapet - 14.04.2016


Det etableres interkommunal kommunepsykolog (nr. 2) i 100 % stilling for barn og unge
(12-18 år) i Værnesregionen, for kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal.



Psykologen vil organisatorisk plasseres i interkommunal BV tjeneste, men vil i all hovedsak
jobbe med en helsefaglig forankring, knytt opp mot helsestasjoner- og helsesøstertjenesten,
herunder skolehelsetjenesten og ungdomssatsingen.




Kostnadsfordeling etter kostnadsnøkkel 20-80.
Kostnader (kommunal egenandel ) dekkes inn igjennom tildelt økonomisk rammer for
Værnesregionen barneverntjeneste under posten administrative/juridiske kostnader,
gjeldende perioden 2016-2019 .

Behandling i Formannskapet - 14.04.2016
Rådmannen fremmet følgende tilleggspunkt:


Kostnader (kommunal egenandel ) dekkes inn igjennom tildelt økonomisk rammer for
Værnesregionen barneverntjeneste under posten administrative/juridiske kostnader,
gjeldende perioden 2016-2019 .

Rådmannens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Samlet innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016


Det etableres interkommunal kommunepsykolog (nr. 2) i 100 % stilling for barn og
unge (12-18 år) i Værnesregionen, for kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og
Stjørdal.



Psykologen vil organisatorisk plasseres i interkommunal BV tjeneste, men vil i all
hovedsak jobbe med en helsefaglig forankring, knytt opp mot helsestasjoner- og

helsesøstertjenesten, herunder skolehelsetjenesten og ungdomssatsingen.



Kostnadsfordeling etter kostnadsnøkkel 20-80.
Kostnader (kommunal egenandel ) dekkes inn igjennom tildelt økonomisk rammer for
Værnesregionen barneverntjeneste under posten administrative/juridiske kostnader,
gjeldende perioden 2016-2019 .

Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
PS 32/16 Romprogram - 18 nye kommunale utleieboliger på Lillemoen

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 11.04.2016
Uttalelse:
Rådet ønsker å delta i utarbeiding av planløsning.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til Rådmannens forslag til
innstilling.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 11.04.2016
1. Fremlagte mulighetsstudie for 18 nye kommunale boliger godkjennes, og arbeidet med
forprosjekt påbegynnes.
2. Boligene søkes realisert innenfor en ramme på 42 millioner kr. inkl. mva og skal
innarbeides i økonomiplan for 2017 – 2020.

Behandling i Ungdomsrådet - 11.04.2016
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 12.04.2016
1. Fremlagte mulighetsstudie for 18 nye kommunale boliger godkjennes, og arbeidet med
forprosjekt påbegynnes.
2. Boligene søkes realisert innenfor en ramme på 42 millioner kr. inkl. mva og skal
innarbeides i økonomiplan for 2017 – 2020.
Komite Levekår mener rådmannen bør involvere rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i å komme med innspill i utarbeiding av planløsning
Behandling i Komite Levekår - 12.04.2016
Komite Levekår mener rådmannen bør involvere rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i å komme med innspill i utarbeiding av planløsning. Enstemmig vedtatt.
Komite Levekår tar rådmannens forslag til innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan – 13.04.2016
1.
Fremlagte mulighetsstudie for 18 nye kommunale boliger godkjennes, og arbeidet med
forprosjekt påbegynnes.

2.
Boligene søkes realisert innenfor en ramme på 42 millioner kr. inkl. mva og skal
innarbeides i økonomiplan for 2017 – 2020.
Behandling i Komite plan - 13.04.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 14.04.2016
1. Fremlagte mulighetsstudie for 18 nye kommunale boliger godkjennes, og arbeidet med
forprosjekt påbegynnes.
2. Boligene søkes realisert innenfor en ramme på 42 millioner kr. inkl. mva og skal
innarbeides i økonomiplan for 2017 – 2020.
Behandling i Formannskapet - 14.04.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
1. Fremlagte mulighetsstudie for 18 nye kommunale boliger godkjennes, og arbeidet
med forprosjekt påbegynnes.
2. Boligene søkes realisert innenfor en ramme på 42 millioner kr. inkl. mva og skal
innarbeides i økonomiplan for 2017 – 2020.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Fremlagte mulighetsstudie for 18 nye kommunale boliger godkjennes, og arbeidet med
forprosjekt påbegynnes.
2. Boligene søkes realisert innenfor en ramme på 42 millioner kr. inkl. mva og skal
innarbeides i økonomiplan for 2017 – 2020.

PS 33/16 1-259 Fagerlia boligområde - behandling av planprogram
Innstilling i Komite plan - 13.04.2016
Kommunestyret vedtar at det foreslåtte planprogram godkjennes.
Behandling i Komite plan - 13.04.2016
Geir Falck Anderssen (H) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at det foreslåtte planprogram godkjennes.
Rådmannens forslag til innstilling falt med 4 stemmer mot 5 stemmer for Anderssens (H)
forslag.

Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 jfr. 12-11,12-3 og kommuneplanens areadel,
avvises forslag til planprogram for Fagerlia datert 24.02.106.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Per Moen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 jfr. 12-11,12-3 og kommuneplanens areadel,
avvises forslag til planprogram for Fagerlia datert 24.02.106.
Moens (AP) forslag vedtatt med 25 stemmer mot 16 stemmer mot komite plans innstilling.
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-9, jfr. 12-11, 12-3 og kommuneplanens
arealdel, avvises forslag til planprogram for Fagerlia, datert 24.02.2016.
Vedtaket kan ikke påklages.

PS 34/16 Retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i Stjørdal
kommune 2016-2020
Uttalelse i Komite Levekår - 12.04.2016
Kommunestyret vedtar fremlagte retningslinjer for behandling av skjenke - og
salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune for planperioden 2016-2020.
"For skjenkesteder ved Trondheim lufthavn kan rådmannen innstille på skjenking av
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00, jf. alkhl. § 4-4 andre ledd og fjerde ledd andre
punktum."
Behandling i Komite Levekår - 12.04.2016
Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende tilleggsforslag til retningslinjer punkt 2 bokstav d)
"For skjenkesteder ved Trondheim lufthavn kan rådmannen innstille på skjenking av
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00, jf. alkhl. § 4-4 andre ledd og fjerde ledd andre
punktum."
Aftrets (H) forslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer
Rådmannens forslag til innstilling . Enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 13.04.2016
Kommunestyret vedtar fremlagte retningslinjer for behandling av skjenke - og
salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune for planperioden 2016-2020.
Tillegg under forslag til retningslinjer punkt 2 bokstav d)

For skjenkesteder ved Trondheim lufthavn kan rådmannen innstille på skjenking av
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00, jf. alkhl. § 4-4 andre ledd og fjerde ledd andre
punktum."
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 13.04.2016
Veronica Drivstuen (H) fremmet følgende forslag:
Tillegg under forslag til retningslinjer punkt 2 bokstav d)
For skjenkesteder ved Trondheim lufthavn kan rådmannen innstille på skjenking av
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00, jf. alkhl. § 4-4 andre ledd og fjerde ledd andre
punktum."
Drivstuens (H) forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.
Rådmannens forslag med tilhørende tillegg enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 14.04.2016
Kommunestyret vedtar fremlagte retningslinjer for behandling av skjenke - og
salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune for planperioden 2016-2020.
Behandling i Formannskapet - 14.04.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Kommunestyret vedtar fremlagte retningslinjer for behandling av skjenke - og
salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune for planperioden 2016-2020.
Det skal tilbys tilsvarende alkoholfritt alternativ til hver alkoholholdig drikke som
serveres. I tillegg kan det serveres cider og most, dersom serveringsstedet også ønsker
dette.
Det vil si at serveres det rødvin på stedet, skal de ha et alkoholfritt rødvins-tilbud.
Likeledes gjelder dette hvitvin og øl. Dette gjelder også for enkelt-anledninger og
ambulerende bevilling.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Annette Tollefsen Jensen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det skal tilbys tilsvarende alkoholfritt alternativ til hver alkoholholdig drikke som serveres. I
tillegg kan det serveres cider og most, dersom serveringsstedet også ønsker dette.
Det vil si at serveres det rødvin på stedet, skal de ha et alkoholfritt rødvins-tilbud. Likeledes
gjelder dette hvitvin og øl. Dette gjelder også for enkelt-anledninger og ambulerende bevilling.
Jensens (KRF) tilleggsforslag vedtatt med 36 stemmer mot 5 stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar fremlagte retningslinjer for behandling av skjenke - og
salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune for planperioden 2016-2020.
PS 35/16 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2015

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 11.04.2016
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar årsmelding for 2015 til orientering.
Innstilling i Komite Levekår - 12.04.2016
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for
2015 til orientering.
Behandling i Komite Levekår - 12.04.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for
2015 til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for
2015 til orientering.

PS 36/16 Søknad om permisjon fra verv som folkevalgt - Toril Irene Kringen
Innstilling i Formannskapet - 14.04.2016
Permisjonssøknaden fra Toril Irene Kringen for perioden 01.04.2016 til 31.12.2016 innvilges.
Behandling i Formannskapet - 14.04.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Permisjonssøknaden fra Toril Irene Kringen for perioden 01.04.2016 til 31.12.2016
innvilges.

Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Permisjonssøknaden fra Toril Irene Kringen for perioden 01.04.2016 til 31.12.2016 innvilges.

PS 37/16 Årsrapporter 2015 Etater og enheter
Uttalelse i Komite Levekår - 12.04.2016
Vedlagte årsrapporter 2015 for Etater inklusive enheter tas til orientering.
Notat Årsrapport 2015 etat oppvekst som ble fremlagt i møtet følger årsrapporten
Behandling i Komite Levekår - 12.04.2016
Leif Eggen (V) fremmet følgende forslag: Notat Årsrapport 2015 etat oppvekst som ble fremlagt
i møtet følger årsrapporten
Komite Levekår tar rådmannens forslag til innstilling til orientering med Eggens (V) forslag.
Enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 13.04.2016
Vedlagte årsrapporter 2015 for Etater inklusive enheter tas til orientering.
Komite KNM ønsker at senere års årsrapporter skal også rapportere miljøstatus for Stjørdal
Kommune
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 13.04.2016
Komite KNM ønsker at senere års årsrapporter skal også rapportere miljøstatus for Stjørdal
Kommune
Rådmannens forslag til innstilling med Komite KNM sin kommentar enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan – 13.04.2016
Vedlagte årsrapporter 2015 for Etater inklusive enheter tas til orientering.
Behandling i Komite plan - 13.04.2016
Torger Størseth (AP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, rektor ved Halsen U-skole.
Han fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 8 av 9 medl. tilstede.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Torger Størseth (AP) er ikke inhabil i saken.
Leders forslag enstemmig vedtatt. Størseth (AP) tiltrådte. Nå 9 av 9 medlemmer tilstede.
Årsrapporter for 2015 tas til orientering, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 14.04.2016
Vedlagte årsrapporter 2015 for Etater inklusive enheter tas til orientering.
Notat årsrapport 2015 etat oppvekst som ble fremlagt i møtet følger årsrapporten.
Behandling i Formannskapet - 14.04.2016
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag :
Notat årsrapport 2015 etat oppvekst som ble fremlagt i møtet følger årsrapporten.
Rådmannens forslag til innstilling med Sandviks (H)forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Vedlagte årsrapporter 2015 for Etater inklusive enheter tas til orientering.
Notat årsrapport 2015 etat oppvekst som ble fremlagt i møtet følger årsrapporten.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Torgeir Størseth (AP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, rektor ved Halsen
Ungdomsskole .
Størseth (AP) fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer til stede.
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Størseth (AP) er ikke inhabil jfr. forvaltningslovens § 6. Ordførers forslag enstemmig vedtatt.
Størseth (AP) tiltrådte. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte årsrapporter 2015 for Etater inklusive enheter tas til orientering.

PS 38/16 Kontrollkomiteens Årsrapport for 2015
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Kommunestyret tar Kontrollkomiteens årsrapport for 2015 til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Kontrollkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Kontrollkomiteens innstilling:
Kommunestyret tar Kontrollkomiteens årsrapport for 2015 til orientering.

Interpellasjoner
FO 11/16 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 21.04.16 - anmodning til Fylket
om å prioritere fylkesveg 26 mellom Hell og Hegra
Vedtak i Kommunestyret – 21.04.2016
Forslaget videresendes til administrasjon.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Ordfører,
«Forfallet på fylkesveier er stort både på landsbasis og i Nord-Trøndelag. Det viser
Fylkesvegplan 2014 – 2017, og spesielt kap. 10 og 11 som beskriver forfallet, og kap. 18.1.3
som beskriver prioriteringene på fornying innenfor gjeldende fylkesvegplanperiode.
Handlingsplanen er fylkeskommunens prioriteringer for investeringer i fylkesvegnettet.
Med utgangspunkt i interpellantens henvendelse om oppgradering av fylkesveg 26 vil
denne havne i handlingsplanens kap. 18.1.3 – Fornyingsprosjektet.
Arbeidet med å få prioritet opp veger i Stjørdal i fylkesvegplanen er viktig. I den
forbindelse ønsker Ordføreren at det blir gjort en samlet vurdering av alle fylkesveger i
kommunen i forhold til alle programområder i handlingsprogrammet ved rullering av
neste fylkesvegplan, slik at kommunestyret kan få behandlet et helhetlig innspill.
En oppgradering av fylkesveg 26 kan gjøres, men da som en ordinær reasfaltering av hele
eller deler av veistrekningen, som er et tiltak som sorterer under fylkeskommunens
driftsbudsjett.
Ordføreren er usikker på om en slik strategi er tjenlig i et lengre perspektiv, da en
reasfaltering av strekningen, mest trolig vil innebære at en fullverdig oppgradering av
strekningen vil skyves enda lengre ut i tid.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Forslaget videresendes til administrasjon.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
FO 12/16 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 21.04.16 - Åpen hall - tilbudet
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Forslaget videresendes til administrasjon.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Ordfører,

Åpen hall er et lavterskeltilbud som har eksistert i Stjørdal kommune i mange år, og som i stor
grad har blitt drevet av frivillige lag og foreninger. I dag har vi et slik tilbud fredager fra 20002200 i Fjellhallen, Skatvalshallen og Hegrashallen. Med unntak av en kort periode i 2014/2015
hvor vi hadde utfordringer med å finne noen til å ta ansvaret for Fjellhallen, så har ordningen
eksistert i ca 10 år.
Det er helt riktig slik interpellanten skriver at åpen hall er blitt en fin møteplass hvor både
ungdom og voksne med ulike nasjonaliteter, språk og kultur kan møtes og gjøre ting sammen.
Åpen hall er derfor både en fin møteplass og en integreringsarena.
Når det gjelder Stjørdalshallen, og en eventuell utvidelse av tilbudet også dit, så er ordføreren
usikker på om dette er en god løsning.
Stjørdalshallen har både på grunn av sin størrelse, utstyrsnivå og fleksible utforming en spesiell
funksjon for idretten i kommunen. Det er fortsatt underdekning på halltid i Stjørdal, og innmeldt
treningsbehov fra lag og foreninger overstiger allerede kommunens hallkapasitet.
I tillegg er Stjørdalshallen bygd som en flerbrukshall som egner seg både til større
idrettsarrangement, men også andre kommersielle arrangementer. Disse arrangementene er både
ønskelige, men også nødvendig av budsjettmessige årsaker.
I forbindelse med disse arrangementene som i stor grad gjennomføres i tilknytning til helg, så
brukes gjerne fredag kveld til rigging og forberedelser for arrangørene. En eventuell
båndlegging av Stjørdalshallen på fredag kveld til åpen halla aktivitet vil derfor bli svært
krevende. I tillegg kan det også bemerkes at søknadsfristen for hallfordelingen for sesongen
2016/2017 allerede har gått ut, og at hallfordelingen snart er gjennomført.
Ordføreren er svært godt fornøyd med åpen hall tilbudet slik det er utformet i dag hvor vi har et
tilbud både på Skatval, i Hegra, og i sentrum med bruk av Fjellhallen. Av årsaker nevnt tidligere
mener ordføreren at det ikke vil være hensiktsmessig å utvide dette tilbudet til også å gjelde
Stjørdalshallen.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Forslaget videresendes til administrasjon.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
FO 13/16 Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte 21.04.2016 - Trafikksikker
kommune
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Ordfører,
Interpellanten stiller et aktuelt og viktig spørsmål. Det er flere aktører i samfunnet som er
ansvarlig for at trafikksikkerheten blir ivaretatt, deriblant også Stjørdal kommune.
Trafikksikkerhetsarbeidet er viktig i all planlegging og tilrettelegging i kommunal regi. Status
som trafikksikker kommune vil bidra til både økt bevissthet rundt trafikksikkerhetsarbeid, og
mer målrettet innsats innenfor området.

Ordføreren er positivt innstilt til initiativet, og foreslår derfor at spørsmålet om trafikksikker
kommune tas inn i det pågående arbeidet med rullering av kommunal trafikksikkerhetsplan. Det
kommunale trafikksikkerhetsutvalget kan i den sammenheng ta nødvendige vurderinger og
foreslå tiltak som bidrar til at kommunen oppnår status som trafikksikker kommune. Når den
kommunale trafikksikkerhetsplanen er ferdig utarbeidet, vil kommunestyret få seg forelagt
dokumentet for endelig beslutning.
FO 14/16 Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 21.04.16 - Bruken av plastkuler på
kunstgressbaner i kommunen
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Ordfører,
Idrettstilbudet i Stjørdal er etter ordførerens vurdering svært godt. Det legges ned en stor og
viktig innsats fra frivillige lag, foreninger og ildsjeler i alle deler av kommunen. Dette
engasjementet har blant annet resultert i at det over noen år er bygd ut mange nye
kunstgressbaner. Mange medlemmer i fotballklubbene, behov for flere spilleflater og klimatiske
utfordringer har bidratt til at utviklingen har gått fra naturgressbaner til kunstgressbaner.
Stjørdal kommune eier kun en kunstgressbane, og det er den på Øverlands Minde. Denne banen
ble bygd i 2003, og har derfor et annet dekke enn de banene som er bygd i senere tid. Gresset på
denne banen er kortere, i tillegg er det sand i bunnen på kunstgresset. Det medfører at behovet
for gummigranulat er svært begrenset. Hvert år blir overflødig gummigranulat (ca 2-3
trillebårer) samlet opp og tilbakeført banen, og det er ikke tilført ny granulat på denne banen på
8 år
Ordfører er kjent med at administrasjonen jobber med en sak om utskifting av dekket på
kommunens kunstgressbane. Denne vil bli lagt frem til politisk behandling når saken er klar.
Ved et eventuelt skifte av dekke på denne banen, vil også kommunens bane få tilsvarende
utfordring som andre baneeiere i kommunen.
Hva som er status på øvrige baner i kommunen er ordføreren ikke kjent med, men det er grunn
til å tro at utfordringene med borttransport/fjerning av gummigranulat, med påfølgende behov
for tilførsel av ny er vesentlig større enn på kommunens kunstgressbane. Dette har både et
økonomisk og et miljømessig aspekt i seg som det vil være nødvendig å sette mere fokus på i
tiden som kommer.

FO 15/16 Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 21.04.16 - Bygg lokalt næringsliv - og
kompetanse innen lokale verdikjeder
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Ordfører,

Stjørdal kommune er, som forvalter av offentlige midler, pålagt å følge lovverket som gjelder
ved offentlige anskaffelser, herunder større og mindre byggeoppdrag, for eksempel barnehager,
skoler, kommunale boliger osv.
Hovedspørsmålet i interpellasjonen; «Har kommunen slike urimelige krav med anbudsprosesser
som forhindrer lokalt næringsliv å bygge kompetanse i alle ledd av verdikjeden?» kan derfor
kort oppsummert besvares med «Nei.»
Svaret må imidlertid utfylles med at lov og forskrift om offentlige anskaffelser heller ikke gir
adgang til å stille krav som favoriserer lokale leverandører.
Dermed blir svaret på det innskutte spørsmålet i interpellasjonen at Stjørdal kommune kan ikke,
eller har ikke anledning til å jobbe «målbevisst med å la lokale selskaper vinne lokale anbud».
Stjørdal kommune må som profesjonell byggherre sikre at byggeoppdrag blir gitt til
entreprenører / leverandører som er kvalifiserte til det enkelte oppdraget. For ordens skyld
presiseres at kvalifikasjonskrav blir tilpasset kompleksiteten ved hvert enkelt oppdrag.
Ved evaluering av anbudene vil det så være en kombinasjon av pris og kvalifikasjoner som
avgjør hvem som blir tildelt de enkelte oppdragene.
Avslutningsvis konstateres at når kommunen lyser ut sine oppdrag, så er det normalt en rimelig
god deltagelse fra lokale entreprenører. Og oppdrag går da også til lokale entreprenører, når de
har levert beste tilbud.

Saker til behandling
PS 39/16 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Protokollen godkjent.

