STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

16.02.2017

Tidspunkt:
Fra sak:

17:00 - 22:15
PS 10/17

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ivar Vigdenes
Erik Bjørgum
Odd Einar Friheim
Roar Brekken
Inger Vikan Svee
Toril Sandvik
Ann-Inger Leirtrø
Martha Richstad Berbu
Toril Irene Kringen
Erling Weydahl
Stian Flobergseter
Einar Østereng
Almira Canovic
Ole Andreas Aftret
Veronica Lorentzan Drivstuen
Nelly Anita Lian
Leif Eggen
Annette Tollefsen Jensen
Espen Myhr Grandalsmo

PS 15/17

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Ole Hermod Sandvik
H
Ane Geving
SP
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Nils Norbotn
Kåre Magnar Børseth
Terje Johnsen

Navn
Dorthea Elverum
Rolf Charles Berg
Oddvar Vigdenes
Hjørdis Kindem Thyholt
Therese Horten
Joar Atle Håve
Jan Inge Kaspersen
Erlend Olsen Størseth
Torger Størseth
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

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

Navn
Inger J. O. Uthus

Rep.
AP

Møtte for
Ane Geving
Inger J. O. Uthus
Ole Hermod Sandvik

Rep.
SP
AP
H

Tor Helge Forbord Slind fra 19:30
Grethe Falck Anderssen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Anne Kathrine Slungård
Kari L. Øfsti
Hans Frederik Selvaag
Ann Kristin Geving
Jarle Førde
Arild Moen
Roar Størseth
Hanne Elin Ovesen

Møtet ble ledet av:

SP
H

Stilling
Rådmann
Org.sjef
Etatsjef Omsorg
Etatsjef Oppvekst
Etatsjef Kultur
Fung. Etatsjef Teknisk Drift
Økonomisjef
Formannskapssekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møte publisert i lokalavisen, kommunens hjemmesider og med innkalling til hver
representant.
Til å gjennomgå og godkjenne protokoll sammen med leder for kontrollkomiteen, Einar
Østereng og formannskapssekretær ble følgende valgt: Bjørn Ole Håve (FRP), Roar
Brekken (SP) og Toril Sandvik (AP).
Ordfører Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
I varaordfører Sandviks fravær velges Rune Larsen (H) settevaraordfører.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Orienteringer:
 Miljøpakken ved Henning Leirvåg
 Status barnevernet ved Lene Rønning, barnevernsleder Værnesregionen
 Foreløpig regnskap 2016 ved rådmann Slungård og økonomisjef Størseth
Inger Vikan Svee (SP) ble innvilget permisjon fra kl. 19:30. Tor Helge Forbord Slind (SP)
tiltrådte som vara.
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RS 2/17 Protokoll fra PN Barn og unge VR - 25.01.2017

Saker til behandling
PS 10/17 Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019
Vedtak i Kommunestyret - 16.02.2017
Kommunestyret vedtar forslag til Boligsosial handlingsplan 2016 – 2019 i hht. plan- og
bygningsloven § 11-15.
Under følger endringsforslag som erstatter 2. og 3. avsnitt i planens pkt. 8.9
Når det gjelder lokalisering av boligtiltak i boligsosial handlingsplan, bør målsettingen om
å ta hele kommunen i bruk vektlegges for å bidra til vekst og utvikling i alle
kommunedeler, både av økonomiske og integreringsmessige årsaker. Innenfor de mest
sentrumsnære områdene i Stjørdal er det stort press på arealene og dertil hørende høye
priser både på leie og erverv av fast eiendom. I tillegg er kommunedelene rik på kultur,
offentlige tjenester og har flere aktive lag og organisasjoner som kan bidra til integrering.
Det skal derfor tilstrebes en spredt lokalisering av boligtiltak, som samtidig skal ivareta
den enkeltes behov for nærhet til skole, barnehage, kollektivtilbud, og sentrumsfunksjoner
som dagligvarebutikk mv.
Behandling i Kommunestyret - 16.02.2017
Erik Bjørgum (SP) fremmet følgende endringsforslag:
Under følger endringsforslag som erstatter 2. og 3. avsnitt i planens pkt. 8.9
Når det gjelder lokalisering av boligtiltak i boligsosial handlingsplan, bør målsettingen om å ta
hele kommunen i bruk vektlegges for å bidra til vekst og utvikling i alle kommunedeler, både av
økonomiske og integreringsmessige årsaker. Innenfor de mest sentrumsnære områdene i
Stjørdal er det stort press på arealene og dertil hørende høye priser både på leie og erverv av
fast eiendom. I tillegg er kommunedelene rik på kultur, offentlige tjenester og har flere aktive
lag og organisasjoner som kan bidra til integrering.
Det skal derfor tilstrebes en spredt lokalisering av boligtiltak, som samtidig skal ivareta den
enkeltes behov for nærhet til skole, barnehage, kollektivtilbud, og sentrumsfunksjoner som
dagligvarebutikk mv.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Bjørgums (SP) endringsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 09.02.2017
Kommunestyret vedtar forslag til Boligsosial handlingsplan 2016 – 2019 i hht. plan- og
bygningsloven § 11-15.
Behandling i Formannskapet - 09.02.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 19.01.2017
Saken utsettes

Behandling i Formannskapet - 19.01.2017
Ordfører Ivar Vigdenes (SP)fremmet følgende forslag :
Saken utsettes .
Vigdenes (SP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan - 18.01.2017
Kommunestyret vedtar forslag til Boligsosial handlingsplan 2016 – 2019 i hht. plan- og
bygningsloven § 11-15.
Behandling i Komite plan - 18.01.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 17.01.2017
Kommunestyret vedtar forslag til Boligsosial handlingsplan 2016 – 2019 i hht. plan- og
bygningsloven § 11-15.
Behandling i Komite Levekår - 17.01.2017
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 16.01.2017
Kommunestyret vedtar forslag til Boligsosial handlingsplan 2016 – 2019 i hht. plan- og
bygningsloven § 11-15.
Behandling i Ungdomsrådet - 16.01.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 16.01.2017
Eldrerådet vil presisere at det bør etableres kommunale boligtilbud i alle bygdesentra i Stjørdal
kommune.
Kommunestyret vedtar forslag til Boligsosial handlingsplan 2016 – 2019 i hht. plan- og
bygningsloven § 11-15.

Behandling i Eldrerådet - 16.01.2017
Eldrerådet vil presisere at det bør etableres kommunale boligtilbud i alle bygdesentra i Stjørdal
kommune.
Eldrerådet tar rådmannens forslag til innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.01.2017
Kommunestyret vedtar forslag til Boligsosial handlingsplan 2016 – 2019 i hht. plan- og
bygningsloven § 11-15.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.01.2017
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til Rådmannens forslag til
innstilling .
Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til Boligsosial handlingsplan 2016 – 2019 i hht. plan- og
bygningsloven § 11-15.
PS 11/17 Omsorg 2032 Helse- og omsorgsplan 2017-2020
Vedtak i Kommunestyret - 16.02.2017
«Omsorg 2032» vedtas som kommunens overordnede plan for helse- og omsorgstjenester i
perioden 2017-2020
Nytt pkt. 3.9
«Retningslinjer for fremtidens omsorgstjenester i Stjørdal kommune handler om å leve
sitt eget liv; mest mulig og lengst mulig. Et helhetlig menneskesyn ivaretar alle
dimensjoner ved det å være mennesket; det fysiske, psykiske, sosiale og åndelig dimensjon
i alle livets faser og situasjoner.
Omsorg for hele mennesket handler om å ivaretar alle dimensjoner i et samspill mellom
bruker, pleier og pårørende.»
Det må utarbeides prosedyrer for å ivareta innbyggernes åndelige behov, og muligheten
for å implementere denne i kommunens kvalitetssystem.
Kommunen og tros- og livssynssamfunn må samhandle om åndelig omsorg.
Behandling i Kommunestyret - 16.02.2017
Terje Johnsen (H) stilte spørsmål som sin habilitet, saksbehandler av saken. Grethe Falck
Anderssen (H) tiltrer som vara for Johnsen. 41 av 41 medlemmer tilstede.
Ordfører Vigdenes (H) fremmet følgende forslag:
Johnsen (H) finnes inhabil jfr. Koml. § 40, nr. 3, bokstav b. Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Johnsen (H) tiltrer etter behandling av saken. Anderssen (H) fratrådte.
Innstilling i Formannskapet - 09.02.2017
«Omsorg 2032» vedtas som kommunens overordnede plan for helse- og omsorgstjenester i
perioden 2017-2020
Nytt pkt. 3.9
«Retningslinjer for fremtidens omsorgstjenester i Stjørdal kommune handler om å leve sitt eget
liv; mest mulig og lengst mulig. Et helhetlig menneskesyn ivaretar alle dimensjoner ved det å
være mennesket; det fysiske, psykiske, sosiale og åndelig dimensjon i alle livets faser og
situasjoner.
Omsorg for hele mennesket handler om å ivaretar alle dimensjoner i et samspill mellom bruker,
pleier og pårørende.»

Det må utarbeides prosedyrer for å ivareta innbyggernes åndelige behov, og muligheten for å
implementere denne i kommunens kvalitetssystem.
Kommunen og tros- og livssynssamfunn må samhandle om åndelig omsorg.
Behandling i Formannskapet - 09.02.2017
Annette T. Jensen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt pkt. 3.9
«Retningslinjer for fremtidens omsorgstjenester i Stjørdal kommune handler om å leve sitt eget
liv; mest mulig og lengst mulig. Et helhetlig menneskesyn ivaretar alle dimensjoner ved det å
være mennesket; det fysiske, psykiske, sosiale og åndelig dimensjon i alle livets faser og
situasjoner.
Omsorg for hele mennesket handler om å ivaretar alle dimensjoner i et samspill mellom bruker,
pleier og pårørende.»
Det må utarbeides prosedyrer for å ivareta innbyggernes åndelige behov, og muligheten for å
implementere denne i kommunens kvalitetssystem.
Kommunen og tros- og livssynssamfunn må samhandle om åndelig omsorg.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Jensens (FRP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 19.01.2017
Saken utsettes
Behandling i Formannskapet - 19.01.2017
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag :
Saken utsettes
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 07.02.2017
«Omsorg 2032» vedtas som kommunens overordnede plan for helse- og omsorgstjenester i
perioden 2017-2020
Behandling i Komite Levekår - 07.02.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 08.12.2016
Saken utsettes
Behandling i Formannskapet - 08.12.2016
Ordfører Ivar Vigdenes (SP)fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite Levekår - 06.12.2016
Saken utsettes.
Behandling i Komite Levekår - 06.12.2016
Leif Eggen (V) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Eggen (V) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 05.12.2016
«Omsorg 2032» vedtas som kommunens overordnede plan for helse- og omsorgstjenester i
perioden 2017-2020
Behandling i Eldrerådet - 05.12.2016
Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til vedtak.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 05.12.2016
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
«Omsorg 2032» vedtas som kommunens overordnede plan for helse- og omsorgstjenester i
perioden 2017-2020

PS 12/17 Vurdering av behov for kommunedelplan handel og næring
Vedtak i Kommunestyret - 16.02.2017
1. Det utarbeides ikke en egen kommunedelplan for handel og næring i inneværende
planstrategiperiode.
2. Arbeidet med overordnede mål og strategier for næringsutvikling i kommunen sees i
sammenheng med rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
3.Parallelt med utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel, utarbeides det innenfor
det næringspolitiske området en handlingsdel. Denne begrenses ikke til- men tjener også
som oppfølging av strategisk næringsplan i Trondheimsregionen.
Behandling i Kommunestyret - 16.02.2017
Hjørdis Thyholt (SP) fremmet følgende forslag:
1. Det utarbeides ikke en egen kommunedelplan for handel og næring i inneværende
planstrategiperiode.
2. Arbeidet med overordnede mål og strategier for næringsutvikling i kommunen ses i
sammenheng med rullering av kommuneplanens samfunnsdel.

3. Parallelt med utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel, utarbeides det innenfor
det næringspolitiske området en handlingsdel. Denne begrenses ikke til- men tjener også
som oppfølging av strategisk næringsplan i Trondheimsregionen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Thyholt (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 09.02.2017
1. Det utarbeides ikke en egen kommunedelplan for handel og næring i inneværende
planstrategiperiode.
2. Arbeidet med mål og strategier for næringsutvikling i kommunen sees i sammenheng med
rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
Behandling i Formannskapet - 09.02.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 08.02.2017
1. Det utarbeides ikke en egen kommuneplan for handel og næring i inneværende
planstrategiperiode.
2. Arbeidet med overordnede mål og strategier for næringsutvikling i kommunen sees i
sammenheng med rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
3. Strategisk næringsplan for Trondheimsregion brytes ned til Stjørdalsnivå med tilhørende
handlingsplan – jfr. Vedtak Kommunal Planstrategi 2016 – 2019. Igangsettes med
umiddelbar virkning.
4. Arbeid under pkt. 3 finansieres med økte midler til næringsutvikling avsatt i budsjett for
2017.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 08.02.2017
Hjørdis Kindem Thyholt (SP) fremmet følgende forslag:
1. Det utarbeides ikke en egen kommuneplan for handel og næring i inneværende
planstrategiperiode.
2. Arbeidet med overordnede mål og strategier for næringsutvikling i kommunen sees i
sammenheng med rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
3. Strategisk næringsplan for Trondheimsregion brytes ned til Stjørdalsnivå med tilhørende
handlingsplan – jfr. Vedtak Kommunal Planstrategi 2016 – 2019. Igangsettes med
umiddelbar virkning.
4. Arbeid under pkt. 3 finansieres med økte midler til næringsutvikling avsatt i budsjett for
2017.
Thyholts (SP) forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
Uttalelse i Komite plan - 08.02.2017
1. Det utarbeides ikke en egen kommunedelplan for handel og næring i inneværende
planstrategiperiode.
2. Arbeidet med mål og strategier for næringsutvikling i kommunen sees i sammenheng med
rullering av kommuneplanens samfunnsdel.

Behandling i Komite plan - 08.02.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 19.01.2017
Saken utslettets
Behandling i Formannskapet - 19.01.2017
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag: Saken usettes.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Ordfører ber rådmannen settes opp saken til behandling også til Komite KNM
Vedtak i Komite plan - 18.01.2017
Saken utsettes, og behandles også i KNM, eventuelt i et felles møte av komiteene Plan og KNM.
Behandling i Komite plan - 18.01.2017
Torgeir Størseth (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes, og behandles også i KNM, eventuelt i et felles møte av komiteene Plan og KNM.
Størseths (AP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Det utarbeides ikke en egen kommunedelplan for handel og næring i inneværende
planstrategiperiode.
2. Arbeidet med mål og strategier for næringsutvikling i kommunen sees i sammenheng med
rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
PS 13/17 Blues in Hell - partnerskapsavtale 2017-2019
Vedtak i Kommunestyret - 16.02.2017
1. Vedlagte forslag til partnerskapsavtale mellom Stjørdal kommune og Blues in Hell
2017-2019 vedtas.
2. Økningen i det årlige tilskuddsbeløpet fra kr. 250.000 til kr. 300.000 tas fra
formannskapets disposisjonspost. Fra 2018 innarbeides økningen i budsjett for kultur i sin
helhet.
3. Vedlagte forslag til partnerskapsavtale mellom Stjørdal Kommune og Blues in Hell 2017
– 2019 vedtas, men pkt. 2 om kommunal lånegaranti utgår under avsnittet om «Stjørdal
kommune skal.»
Behandling i Kommunestyret - 16.02.2017
May Britt Sørmo Ervik (AP) stilte spørsmål om sin habilitet, styremedlem i Blues in Hell.
Ervik (AP) fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede.

Ordfører Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Sørmo (AP) finnes inhabil jfr. fvl § 6 1.ledd bokstav e.
Tommy Reinås (MDG) stilte spørsmål om sin habilitet, nettansvarlig til selskapet. Reinås
fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 39 av 41 medlemmer til stede.
Ordfører Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Reinås (MDG) er ikke inhabil.
Ordførernes forslag enstemmig vedtatt. 40 av 41 medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Ervik (AP) tiltrådte etter behandling. 41 av 41 medlemmer tilstede.
Innstilling i Formannskapet - 09.02.2017
2. Vedlagte forslag til partnerskapsavtale mellom Stjørdal kommune og Blues in Hell 20172019 vedtas.
2. Økningen i det årlige tilskuddsbeløpet fra kr. 250.000 til kr. 300.000 tas fra formannskapets
disposisjonspost. Fra 2018 innarbeides økningen i budsjett for kultur i sin helhet.
3. Vedlagte forslag til partnerskapsavtale mellom Stjørdal Kommune og Blues in Hell 2017 –
2019 vedtas, men pkt. 2 om kommunal lånegaranti utgår under avsnittet om «Stjørdal kommune
skal.»
Behandling i Formannskapet - 09.02.2017
Ordfører Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Tillegg 2. Fra 2018 innarbeides økningen i budsjett for kultur i sin helhet.
3. Vedlagte forslag til partnerskapsavtale mellom Stjørdal Kommune og Blues in Hell 2017 –
2019 vedtas, men pkt. 2 om kommunal lånegaranti utgår under avsnittet om «Stjørdal kommune
skal.»
Rådmannens forslag pkt. 1 og pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 08.02.2017
1. Vedlagte forslag til partnerskapsavtale mellom Stjørdal kommune og Blues in Hell 20172019 vedtas.
2. Økningen i det årlige tilskuddsbeløpet fra kr. 250.000 til kr. 300.000 tas inn i saldering av
budsjett i juni for kultur.
3. Innarbeides i budsjett for kultur i 2018 i sin helhet.
4. Vedlagte forslag til partnerskapsavtalen mellom Stjørdal Kommune og Blues in Hell 2017 –
2019 vedtas, men pkt 2 om kommunal lånegaranti utgår under avsnittet om «Stjørdal kommune
skal.»

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 08.02.2017
Inger J. O. Uthus (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Vedlagte forslag til partnerskapsavtale mellom Stjørdal kommune og Blues in Hell 20172019 vedtas.
2. Økningen i det årlige tilskuddsbeløpet fra kr. 250.000 til kr. 300.000 tas inn i saldering av
budsjett i juni for kultur.
3. Innarbeides i budsjett for kultur i 2018 i sin helhet.
4. Vedlagte forslag til partnerskapsavtalen mellom Stjørdal Kommune og Blues in Hell 2017 –
2019 vedtas, men pkt 2 om kommunal lånegaranti utgår under avsnittet om «Stjørdal kommune
skal.»
Uthus (AP) forslag vedtatt med 9 stemmer mot rådmannens innstilling.
Vedtak i Formannskapet - 19.01.2017
Saken utsettes
Behandling i Formannskapet - 19.01.2017
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag :
Saken utsettes
Vignes (SP)forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite kultur, næring og miljø - 18.01.2017
Saken utsettes
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 18.01.2017
Leder fremmet følgende forslag : Saken utsettes
Utsettelsesforslaget vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Vedlagte forslag til partnerskapsavtale mellom Stjørdal kommune og Blues in Hell 20172019 vedtas.
2. Økningen i det årlige tilskuddsbeløpet fra kr. 250.000 til kr. 300.000 tas fra formannskapets
disposisjonspost.
PS 14/17 Overdragelse eierskap NTE
Vedtak i Kommunestyret - 16.02.2017
Stjørdal Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for
gjennomføringen av overdragelsen.
Stjørdal Kommune slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
1. Overdragelsesavtale
2. Aksjonæravtale

3. Vedtekter
4. Retningslinjer for eiermøtet
5. Instruks for arbeidsutvalget
6. Retningslinjer for valgkomiteen
Behandling i Kommunestyret - 16.02.2017
Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) stilte spørsmål om sin habilitet, styremedlem i datterselskap
NTE Elektro. Grandalsmo (Rødt) fratrådte under behandlingen. Nå 40 av 41 medlemmer
tilstede.
Ordfører Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Grandalsmo (Rødt) finnes ikke inhabil. Enstemmig vedtatt.
Grandalsmo (Rødt) tiltrådte. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede.
Ann Inger Leirtrø (AP) stilte spørsmål om sin habilitet, styremedlem i holdingselskapet, NTE
Holding. Leirtrø (AP) fratrådte under behandling av saken. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede.
Ordfører Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag: Leirtrø (AP) er inhabil jfr. fvl § 6 2.ledd.
Vigdenes (SP) vedtatt med 36 stemmer mot 4 stemmer. 40 av 41 medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Leirtrø (AP) tiltrådte etter behandling. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede.
Innstilling i Formannskapet - 09.02.2017
Stjørdal Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for
gjennomføringen av overdragelsen.
Stjørdal Kommune slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
a. Overdragelsesavtale
b. Aksjonæravtale
c. Vedtekter
d. Retningslinjer for eiermøtet
e. Instruks for arbeidsutvalget
f. Retningslinjer for valgkomiteen
Behandling i Formannskapet - 09.02.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
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Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Stjørdal Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for
gjennomføringen av overdragelsen.
Stjørdal Kommune slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
a. Overdragelsesavtale
b. Aksjonæravtale
c. Vedtekter

d. Retningslinjer for eiermøtet
e. Instruks for arbeidsutvalget
f. Retningslinjer for valgkomiteen

Interpellasjoner
FO 5/17 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 16.02.17 - barnefattigdom
Behandling i Kommunestyret - 16.02.2017
Rådmannen besvarte spørsmålet:
Bærekraftige barnefamilier startet i mars 2012 og er et barnefattigdomsprosjekt. Dette er
finansiert av fylkesmannen i Nord Trøndelag og av husbanken. Prosjektet som er forankret i
Nav tar sikte på å bistå den enkelte familie, slik at de frem i tid kan eie egen bolig. Vi starter
alltid med å kartlegge økonomien og setter opp budsjett sammen med den enkelte familie.
Samtidig som vi ser på alle muligheter for at den enkelte familie kan bli selvforsørget. Vi
kartlegger inntekter og utgifter og følger den enkelte familie over tid med fokus på økonomi,
arbeid og aktivitet. Det opprinnelige barnefattigdomsprosjektet ble avsluttet i 2014.
I 2014 kom også bolig for velferd som er regjeringens satsing mot barnefattigdom, prosjektene i
Stjørdal kommune bør ses i sammenheng med denne. I Norge er det slik at 80% av de som bor
eier egen bolig. Når boligprisene går opp øker formuen til de som eier egen bolig, samtidig som
det blir vanskeligere for de som leier å komme inn på boligmarkedet. Dette gjør at det blir stor
forskjell på de som eier egen bolig og de som leier bolig.
I 2015 søkte Stjørdal kommune fylkesmannen om støtte til å etablere en boligtjeneste og vi
hadde da tanker om å videreføre metodikken fra Bærekraftige Barnefamilier, bruk av
familieplan fokus på arbeid aktivitet og økonomi, for å øke rotasjonen i kommunale boliger.
Stjørdal kommune har pr i dag 178 kommunale boliger og det første som ble gjort i dette
arbeidet var å lage retningslinjer som favoriserer de svakeste på boligmarkedet. Når man leier
kommunal bolig får man i utgangspunktet leid kommunal bolig i tre år og vi ønsker å bruke
denne perioden på å bistå den enkelte, slik at man kommer seg ut av kommunal bolig. Dette gjør
vi ved at vi gir råd og veiledning etter lov om sosiale tjenester i nav § 17, samtidig som vi
arbeider aktivt med å bistå den enkelte, med å fjerne det som hindrer dem i å eie egen bolig.
Som regel handler dette om økonomi og det handler om mangelfull tiknytning til arbeidslivet.
I 2015 fikk vi innvilget tre stillinger til dette arbeidet, to boligrådgivere startet i august 2015 og
en startet arbeidet i 2016. Så langt har kommunen implementert et halvt årsverk til dette i 2017.
En gjennomgang av porteføljen til boligtjenesten viser at det er. 41 barnefamilier vi arbeider
med i boligtjenesten og at det til sammen er 121 barn som er i boligtjenestens portefølje. Disse
familiene mottar nå bistand i form av råd og veiledning etter lov om sosiale tjenester i nav for at
de skal kunne komme seg videre.
For disse familiene ble det i 2016 søkt om midler fra Bufetat til enhet barn og unge. Vi har
derfor fått 100.000 fra Bufetat for å kjøpe kino og teaterkort for å få disse familiene til å delta på
Kimen. Fra Kulturenheten er det også søkt om midler for å utvide eventyrstien og gjøre
Eventyrstien til et flerkulturelt helårsprosjekt som kan aktivisere flere barn og øke deltagelsen på
kulturskolen.
I tillegg til dette har Nav Arbeid og velferds Direktoratet satt i gang et HOLF prosjekt(helhetlig
oppfølging av barnefamilier) som startet 01. oktober 2016 og som er beregnet frem til utgangen
av 2018. Prosjektet består av to hele stillinger som etter hvert skal ha oppfølging av 21, familier
i Værnes regionen som har hatt lav inntekt over tid. Pr i dag er det 8 familier og 12 barn som får
oppfølging gjennom dette prosjektet.

I tillegg til dette har Nav / flyktningetjenesten søkt om midler til Imdi (jobbsjansen) for i større
grad sikre kvalifisering av flyktninger etter endt introduksjonsprogram. Jobbsjansen er et
etablert prosjekt som er spesielt rettet mot hjemmeværende innvandrerkvinner med lav
tilknytning til arbeidslivet. Dersom Stjørdal kommune får jobbsjansen, kan vi forlenge
introduksjonsprogrammet der det er behov for det å i større grad rette deler av
introduksjonsprogrammet mot nærings og arbeidslivet. I forbindelse med dette er det også søkt
om etablererkurs for innvandrere og om å etablere en mentor ordning for flyktninger.
Dersom vi får midler til dette vil det bedre kvalifiseringsløpet til et antall på ca 30 voksne
flyktninger.
Barnefattigdom er som regel definert som de barna som lever på under 60% av medianinntekten
der de oppholder seg , dette er også svakheten i å definere fattigdom på denne måten. Fattigdom
handler også om hvilke utgifter man har og i forbindelse med dette er det verdt å merke seg at
Stjørdal kommune til en viss grad subsidierer boliger til vanskeligstilte. Det ofte er betydelig
rimeligere å bo i en kommunal bolig, enn å leie bolig privat. Dette gjør at man selv med lav
inntekt ikke trenger å oppsøke hjelpeapparatet og dermed ikke blir fanget opp. Samtidig som det
blir vanskelig å motivere for å flytte ut av kommunal bolig. En innføring av gjengs leie ville
selvfølgelig bety økte utgifter for den enkelte og økte sosialhjelpsutgifter for kommunen, men
det ville også bety inntekter man kunne bruke til økte sosialhjelpsutgifter, vedlikehold og
oppfølging av de som bor i kommunal bolig.
Tommy Reinås (MDG) fremmet følgende forslag:
MDG foreslår gratis havregrøt som frokost eller lunsjtilbud i grunnskolen.
Reinås (MDG) forslag falt med 40 stemmer mot 1 stemme.
FO 6/17 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 16.02.17 - bruken av gågata i
Stjørdal
Behandling i Kommunestyret - 16.02.2017
Rådmannen besvarte spørsmålet:
Interpellasjonen reiser en aktuell problemstilling om hvordan man kan skape mer liv og røre i
gågata. Rådmannen ønsker viser her til hvordan dette håndteres i dag.
Satser for leie av gategrunn og torgplass er som følger:

Som oversikten viser, er det for torget egne satser og betalingsvilkår. Når det gjelder gågata, er
det satser for gategrunn som gjelder. Dette gjelder kun arealet mellom rennesteinene i gågata.
Arealene på hver side av rennesteinene kan kalles fortau, og er disponibelt for gårdeierne
uavhengig av eiendomsgrensene. Det er forskjellig bredde på dette arealet, men det varierer
fra 4 m (Hos oss) og opptil 9,5 m (Husfliden). Slik rådmannen ser det, er det i dag store
ubenyttede muligheter for de aktuelle næringsdrivende i gågata til å benytte fortausarealene
til oppsøkende salgs- og serveringsvirksomhet.
Det er en del hensyn og regler å forholde seg til når man vurderer bruken av gågata. Dette er
bla. fjernvarmerørene under brostein, fremkommelighet/tilgjengelighet for utrykningskjøretøy
og fremkommelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen forslår at med
utgangspunkt i prinsippet om gratis gategrunnsleie i gågata som foreslått i interpellasjonen fra
representanten Weydahl, går rådmannen i dialog med de aktuelle næringsdrivende i gågata
hvor Stjørdal næringsforum og den nystartede Stjørdal sentrumsforening inviteres. Målet er
raskest mulig å finne gode tilretteleggingsløsninger som hensyntar de fleste brukerinteresser,
samt skaper et mest mulig forutsigbart og konstruktivt utviklingssamarbeid.

Saker til behandling
PS 15/17 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 16.02.2017
Møteprotokollen enstemmig vedtatt.

