STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

05.10.2017

Tidspunkt:
Fra sak:

17:00 - 19:30
PS 72/17

Til sak:

78/17

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Rep.
Ivar Vigdenes
SP
Dorthea Elverum
SP
Rolf Charles Berg
SP
Oddvar Vigdenes
SP
Hjørdis Kindem Thyholt
SP
Therese Horten
SP
Ann-Inger Leirtrø
AP
Martha Richstad Berbu
AP
Torger Størseth
AP
Per Moen
AP
May Britt Sørmo Ervik
AP
Per Erik Moen
AP
Geir Falck Anderssen
H
Renate Trøan Bjørshol
H
Rune Larsen
H
Bjørn Ole Håve
FRP
Ragna Straume
V
Anja Elisabeth Ristad
SV
Tommy Reinås
MDG

Navn
Ole Hermod Sandvik
Erik Bjørgum
Odd Einar Friheim
Roar Brekken
Inger Vikan Svee
Joar Atle Håve
Jan Inge Kaspersen
Toril Irene Kringen
Erling Weydahl
Stian Flobergseter
Einar Østereng
Almira Canovic
Ole Andreas Aftret
Veronica Lorentzen 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.
Erlend Olsen Størseth
AP
Ane Geving
SP

Navn
Inger J. O. Uthus
Toril Sandvik

Rep.
AP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Nils Norbotn
Elin Helene Friheim
Venke reiten

Møtte for
Ane Geving
Erlend Olsen Størseth
Toril Sandvik

Rep.
SP
AP
AP

John Arve Forbord
Marit Wahl

Inger J. O. Uthus

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Anne Kathrine Slungård
Geir Aspenes
Hans Frederik Selvaag
Ann Kristin Geving
Jarle Førde
Kari L. Øfsti
Roar Størseth
Hanne Elin Ovesen

Møtet ble ledet av:

AP
AP

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

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet startet med underholdning fra Stjørdal Kulturskole.
Møtet ble offentliggjort i lokalavisen og med skriftlig innkalling til hver representant.
Til å gjennomgå protokollen sammen med ordfører og formannskapssekretær ble
følgende medlemmer valgt:
Ole Andreas Aftret (H), Torgrim Hallem (V) og Stian Flobergseter (AP).

Saksliste for Kommunestyret i møte 05.10.2017
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 72/17

Eldrerådet - Årsmelding 2016

2017/5401

PS 73/17

Hegra Sparebank, Endring av sammensetningen, behov for
omvalg av kommunevalgte representanter

2015/6688

PS 74/17

Skatval Skilag - Kommunal garanti på lån til oppgradering
av Klempen skihytte

2017/8527

PS 75/17

Saldering - statstilskudd flyktninger 2017

2017/8836

PS 76/17

Endring av kommuneplanens arealdel - 2. gangs
behandling

2016/1863

PS 77/17

Tilleggslokaler til undervisning ved Kvislabakken skole
Vurdering av mulig leiekontrakt med Tangmoen idrettslag

2016/9934

PS 78/17

Godkjenning av protokoll

TALETID KOMMUNESTYRET 05.10.2017

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

1. Dersom den partivise taletidsbegrensningen ovenfor skulle bli oppbrukt for enkelte parti, gis
hver enkelt representant i de samme parti anledning til å ta ordet én gang med inntil 30
sekunder i hver sak. Dette for at ingen enkeltrepresentant, som følge av andre
representanters taletidsdisponering, i løpet av et møte skal miste muligheten til å ta ordet i
en sak. Dette gjelder naturlig nok ikke for enpartigrupperinger hvor dette ikke er en relevant
problemstilling.
2. Møteleder har anledning til å sette strek for debatten. Dette betyr at det gis anledning til å
tegne seg innen en viss tid, og at møtedeltagere som har tegnet seg etter denne tidsfristen
ikke får anledning til å ta ordet i saken.
3. Møteleder har anledning til å angi taletidsbegrensning for innleggene i hver enkelt sak.

Saker til behandling
PS 72/17 Eldrerådet - Årsmelding 2016
Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2017
1. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding 2016 til orientering
Behandling i Kommunestyret - 05.10.2017
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.06.2017
Saken utsettes.
Behandling i Kommunestyret - 22.06.2017
Ordføreren fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 13.06.2017
2. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding 2016 til orientering
Behandling i Komite Levekår - 13.06.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 12.06.2017
Endring av tekst i pkt. 1.
”Etatsjef og rådgiver ved Etat Kultur deltar i møtene. Rådgiver skriver referat.”
Endres til:
”Rådgiver har deltatt på møtene og har vært referent”
Eldrerådet tar årsmelding 2016 til orientering.
Behandling i Eldrerådet - 12.06.2017
Leder fremmet følgende endring av tekst pkt.1:
Forslag til endring av tekst i pkt. 1.
”Etatsjef og rådgiver ved Etat Kultur deltar i møtene. Rådgiver skriver referat.”
Endres til:
”Rådgiver har deltatt på møtene og har vært referent”
Eldrerådet tar årsmelding 2016 til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
3. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding 2016 til orientering

PS 73/17 Hegra Sparebank, Endring av sammensetningen, behov for omvalg av
kommunevalgte representanter
Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2017
Med bakgrunn i nye vedtekter for Hegra Sparebank gjøres følgende endringer i
oppnevningen for kommunevalgte representanter til Forstanderskapet, nå
Generalforsamlingen:
1. Valgperioden for oppnevningen i k.sak 121/2015 endres slik at den utløper
31.12.2017.
2. Som ny kommunevalgt representant til Generalforsamlingen fra 01.01.2018
oppnevnes
Tor Sverre Børseth (FRP) og som vararepresentant Elin Friheim (AP).
Behandling i Kommunestyret - 05.10.2017
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 28.09.2017
Med bakgrunn i nye vedtekter for Hegra Sparebank gjøres følgende endringer i oppnevningen
for kommunevalgte representanter til Forstanderskapet, nå Generalforsamlingen:
3. Valgperioden for oppnevningen i k.sak 121/2015 endres slik at den utløper 31.12.2017.
4. Som ny kommunevalgt representant til Generalforsamlingen fra 01.01.2018 oppnevnes
Tor Sverre Børseth (FRP) og som vararepresentant Elin Friheim (AP).
Behandling i Formannskapet - 28.09.2017
Annette T. Jensen (KRF) fremmet følgende forslag:
Som fast medlem velges Tor Sverre Børseth (FRP)
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Som vararepresentant velges Elin Friheim (AP)
Rådmannens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Jensens (KRF) forslag enstemmig vedtatt.
Håves (AP) forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Med bakgrunn i nye vedtekter for Hegra Sparebank gjøres følgende endringer i oppnevningen
for kommunevalgte representanter til Forstanderskapet, nå Generalforsamlingen:
5. Valgperioden for oppnevningen i k.sak 121/2015 endres slik at den utløper 31.12.2017.
6. Som ny kommunevalgt representant til Generalforsamlingen fra 01.01.2018 oppnevnes

…….

…….. og som vararepresentant …….

………

PS 74/17 Skatval Skilag - Kommunal garanti på lån til oppgradering av Klempen skihytte
Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2017
1. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Skatval skilag i forbindelse med lån til
oppgradering av Klempen skihytte på Klempen stadion.
2. Det gis garanti for et lån på inntil 500 000,3. Lånegiver sørger for at Stjørdal Kommune sitt garantiansvar opphører når Skatval
skilag har innfridd lånet
Behandling i Kommunestyret - 05.10.2017
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 28.09.2017
1. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Skatval skilag i forbindelse med lån til
oppgradering av Klempen skihytte på Klempen stadion.
2. Det gis garanti for et lån på inntil 500 000,3. Lånegiver sørger for at Stjørdal Kommune sitt garantiansvar opphører når Skatval skilag
har innfridd lånet

Behandling i Formannskapet - 28.09.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 27.09.2017
1. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Skatval skilag i forbindelse med lån til
oppgradering av Klempen skihytte på Klempen stadion.
2. Det gis garanti for et lån på inntil 500 000,3. Lånegiver sørger for at Stjørdal Kommune sitt garantiansvar opphører når Skatval skilag
har innfridd lånet

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 27.09.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune stiller simpel kausjon til Skatval skilag i forbindelse med lån til
oppgradering av Klempen skihytte på Klempen stadion.

2. Det gis garanti for et lån på inntil 500 000,3. Lånegiver sørger for at Stjørdal Kommune sitt garantiansvar opphører når Skatval skilag
har innfridd lånet

PS 75/17 Saldering - statstilskudd flyktninger 2017
Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2017
Budsjettendringer innen etater berørt av bosetting av flyktninger i 2017 foretas i tråd med
tabell:

Behandling i Kommunestyret - 05.10.2017
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Innsparinger reduseres med 2,4 millioner, de forebyggende tiltak som er skissert i saken kuttes
ikke. Viktig å satse på disse forebyggende tiltak.
Disse er skissert slik i saken:
Boligtjenesten 1 årsverk
Frivillighetssentralen 0,5 årsverk
Barnehage Komp. UDIR

kr.
kr.
kr.

750.000,250.000,300.000,-

Barn og unge - Foreldreveiledning kr. 750.000,Kulturprosjekt Ungdom
kr. 350.000,Sum
kr. 2.400.000,Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Håves (AP) tilleggsforslag falt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 28.09.2017
Budsjettendringer innen etater berørt av bosetting av flyktninger i 2017 foretas i tråd med tabell:

Behandling i Formannskapet - 28.09.2017
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Innsparinger reduseres med 2,4 millioner, de forebyggende tiltak som er skissert i saken kuttes
ikke. Viktig å satse på disse forebyggende tiltak.
Disse er skissert slik i saken:
Boligtjenesten 1 årsverk
Frivillighetssentralen 0,5 årsverk
Barnehage Komp. UDIR
Barn og unge - Foreldreveiledning
Kulturprosjekt Ungdom
Sum

kr. 750.000,kr. 250.000,kr. 300.000,kr. 750.000,kr. 350.000,kr. 2.400.000,-

Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:

Budsjettendringer innen etater berørt av bosetting av flyktninger i 2017 foretas i tråd med tabell:

Vigdenes (SP) forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer mot rådmannens forslag.
Håves (AP) forslag faller.

Uttalelse i Komite plan - 27.09.2017
Budsjettendringer innen etater berørt av bosetting av flyktninger i 2017 foretas i tråd med
rådmannens innstilling.
Behandling i Komite plan - 27.09.2017
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 27.09.2017
Budsjettendringer innen etater berørt av bosetting av flyktninger i 2017 foretas i tråd med
rådmannens innstilling.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 27.09.2017
Inger Johanne Overvik Uthus (AP) fremmet følgende forslag:
Innsparinger reduseres med 2,4 millioner, de forebyggende tiltak som er skissert i saken kuttes
ikke. Viktig å satse på disse forebyggende tiltak.

Disse er skissert slik i saken:
Boligtjenesten 1 årsverk
Frivillighetssentralen 0,5 årsverk
Barnehage Komp. UDIR
Barn og unge - Foreldreveiledning
Kulturprosjekt Ungdom
Sum

kr. 750.000,kr. 250.000,kr. 300.000,kr. 750.000,kr. 350.000,kr. 2.400.000,-

Likevel 6,1 millioner til saldering.
Uthus (AP) forslag falt med 4 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens forslag.

Uttalelse i Komite Levekår - 26.09.2017
Budsjettendringer innen etater berørt av bosetting av flyktninger i 2017 foretas i tråd med tabell:

Behandling i Komite Levekår - 26.09.2017
Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende endringsforslag:
Budsjettendringer innen etater berørt av bosetting av flyktninger i 2017 foretas i tråd med tabell:

Erlend Størseth (AP) fremmet følgende forslag:
For å ikke redusere det forebyggende arbeidet, reduseres innsparingene med 2,4 mill., slik at
tiltak skissert i tabell prioriteres.
Aftret (H) forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme mot rådmannens forslag.
Størseths (AP) forslag falt med 4 stemmer mot 5 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Budsjettendringer innen etater berørt av bosetting av flyktninger i 2017 foretas i tråd med
rådmannens innstilling.

PS 76/17 Endring av kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling
Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2017
Mindre endring av kommuneplanens arealdel vedtas med de endringene som er beskrevet
under rådmannens vurdering, jf. pbl. §§ 11-15 og 11-17.
Behandling i Kommunestyret - 05.10.2017
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 28.09.2017
Mindre endring av kommuneplanens arealdel vedtas med de endringene som er beskrevet under
rådmannens vurdering, jf. pbl. §§ 11-15 og 11-17.
Behandling i Formannskapet - 28.09.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan - 27.09.2017
Mindre endring av kommuneplanens arealdel vedtas med de endringene som er beskrevet under
rådmannens vurdering, jf. pbl. §§ 11-15 og 11-17.
Behandling i Komite plan - 27.09.2017
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Mindre endring av kommuneplanens arealdel vedtas med de endringene som er beskrevet under
rådmannens vurdering, jf. pbl. §§ 11-15 og 11-17.

PS 77/17 Tilleggslokaler til undervisning ved Kvislabakken skole Vurdering av mulig
leiekontrakt med Tangmoen idrettslag
Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2017
1) Rådmannen gis anledning til å inngå leieavtale med Tangmoen IL i den hensikt å
leie alternative skolelokaler for Kvislabakken skole dersom romsituasjonen ved
skolen vurderes prekær.
2) Det arbeides videre med en løsning for sentrumsskolene, inklusive Kvislabakken. I
dette arbeidet gjøres det vurderinger for kvaliteten på elevtallsprognoser i
sentrumskretsene, samt skolekretsgrensepraktiseringen i sentrum for en optimal
fordeling av elever mellom Haraldreina, Kvislabakken, Halsen og Fosslia.
3) En kostnadseffektiv utbygging i sentrum må se elevtall og kapasitet ved alle disse
skolene i sammenheng før man konkluderer på både kortsiktige og langsiktige
investeringstiltak.
4) Alle investeringstiltak må på sedvanlig vis innpasses i budsjett- og økonomiplan.

Behandling i Kommunestyret - 05.10.2017
May – Britt S. Ervik (AP) fremmet spørsmål om sin habilitet, verneombud. Ervik (AP) fratrådte
under behandling av sin habilitet. Marit Wahl (AP) tiltrådte. 41 av 41 medlemmer tilstede.
Ordfører fremmet følgende forslag: Ervik (AP) er inhabil jfr. forvaltningsloven § 6, 2 ledd.
Ordførerens forslag falt med 20 stemmer mot 21 stemmer. Ervik (AP) er ikke inhabil. Wahl
(AP) fratrådte og Ervik (AP) tiltrådte etter behandling av habilitet.
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Det arbeides videre med et nybyggprosjekt på Kvislabakken skole, i tråd med anbefalingene gitt
i saken. Forutsatt at et slikt prosjekt ikke rokerer ved fremdriften for prioriterte skoleprosjekt
vedtatt i K-sak 37/17
Rådmannen bes vurdere økonomien i prosjektet om det kan utbetales omgående og ikke ved
bruk av låneopptak.
Leif Eggen (V) fremmet følgende forslag:
Det brukes ca 6,5 mill på å kjøpe midlertidig paviljong til bruk for Kvislabakken skole for akutt
bruk nå. Paviljongen kan i ettertid brukes ved andre skoler/ barnehager/ bygg ved behov.
Beløpet taes i sin helhet fra kommunens disposisjonsfond
Formannskapets innstilling vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer for Håves (AP) forslag.
Eggens (V) forslag falt med 21 stemmer mot 20 stemmer mot formannskapets innstilling pkt. 3.
Innstilling i Formannskapet - 28.09.2017
5) Rådmannen gis anledning til å inngå leieavtale med Tangmoen IL i den hensikt å leie
alternative skolelokaler for Kvislabakken skole dersom romsituasjonen ved skolen
vurderes prekær.
6) Det arbeides videre med en løsning for sentrumsskolene, inklusive Kvislabakken. I dette
arbeidet gjøres det vurderinger for kvaliteten på elevtallsprognoser i sentrumskretsene,
samt skolekretsgrensepraktiseringen i sentrum for en optimal fordeling av elever mellom
Haraldreina, Kvislabakken, Halsen og Fosslia.
7) En kostnadseffektiv utbygging i sentrum må se elevtall og kapasitet ved alle disse
skolene i sammenheng før man konkluderer på både kortsiktige og langsiktige
investeringstiltak.
8) Alle investeringstiltak må på sedvanlig vis innpasses i budsjett- og økonomiplan.
Behandling i Formannskapet - 28.09.2017
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Det arbeides videre med et nybyggprosjekt på Kvislabakken skole, i tråd med anbefalingene gitt
i saken. Forutsatt at et slikt prosjekt ikke rokerer ved fremdriften for prioriterte skoleprosjekt
vedtatt i K-sak 37/17
Rådmannen bes vurdere økonomien i prosjektet om det kan utbetales omgående og ikke ved
bruk av låneopptak.
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:

1) Rådmannen gis anledning til å inngå leieavtale med Tangmoen IL i den hensikt å leie
alternative skolelokaler for Kvislabakken skole dersom romsituasjonen ved skolen
vurderes prekær.
2) Det arbeides videre med en løsning for sentrumsskolene, inklusive Kvislabakken. I dette
arbeidet gjøres det vurderinger for kvaliteten på elevtallsprognoser i sentrumskretsene,
samt skolekretsgrensepraktiseringen i sentrum for en optimal fordeling av elever mellom
Haraldreina, Kvislabakken, Halsen og Fosslia.
3) En kostnadseffektiv utbygging i sentrum må se elevtall og kapasitet ved alle disse
skolene i sammenheng før man konkluderer på både kortsiktige og langsiktige
investeringstiltak.
4) Alle investeringstiltak må på sedvanlig vis innpasses i budsjett- og økonomiplan.
Vigdenes (SP) forslag pkt. 1 vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme mot rådmannens forslag
kulepkt. 1.
Vigdenes (SP) forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Håves (AP) forslag falt 5 stemmer mot 6 stemmer for rådmannens forslag kulepkt. 2
Vigdenes (SP) forslag pkt. 3 vedtatt 6 stemmer mot 5 stemmer mot rådmannens forslag kulepkt.
2.
Vigdenes (SP) forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 26.09.2017
 1. Stjørdal kommune inngår ikke leieavtale med Tangmoen IL i den hensikt å leie
alternative skolelokaler for Kvislabakken skole i idrettslagets klubbhus
 2. Det arbeides videre med en løsning for sentrumsskolene. I denne gjøres det
vurderinger for:
a. Kvaliteten på elevtallsprognoser i sentrumskretsene
b. Vurdering av fastsetting av skolekretsgrenser i sentrum for en optimal fordeling av
elever mellom Haraldreina, Kvislabakken, Halsen og Fosslia. Dette vurderes i forhold til en
snarlig utbygging av Halsen barneskole.
c. Rådmannen bes vurdere bruk av paviljonger/brakker for å løse utfordrende rombehov.
Behandling i Komite Levekår - 26.09.2017
Gunnar Uglem (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
2. Det arbeides videre med en løsning for sentrumsskolene. I denne gjøres det vurderinger for:
a. Kvaliteten på elevtallsprognoser i sentrumskretsene
b. Vurdering av fastsetting av skolekretsgrenser i sentrum for en optimal fordeling av elever
mellom Haraldreina, Kvislabakken, Halsen og Fosslia. Dette vurderes i forhold til en snarlig
utbygging av Halsen barneskole.
Erlend Størseth (AP) fremmet følgende forslag:
Det arbeides videre med et nybyggprosjekt på Kvislabakken skole, i tråd med anbefalingene gitt
i saken. Forutsatt at et slikt prosjekt ikke rokerer ved fremdriften for prioriterte skoleprosjekt
vedtatt i K-sak 37/17
Rådmannen bes vurdere økonomien i prosjektet om det kan utbetales omgående og ikke ved
bruk av låneopptak.

Gunnar Uglem (MDG) fremmet følgende tilleggs punkt pkt. c:
c. Rådmannen bes vurdere bruk av paviljonger/brakker for å løse utfordrende rombehov.
Rådmannens pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Uglems (MDG) forslag pkt. 2 a og b vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer mot Størseths (AP)
forslag.
Uglems (MDG) tilleggsforslag pkt. 2 c vedtatt 8 stemmer mot 1 stemme.
Uglems (MDG) pkt.2 vedtatt enstemmig ved 8 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
 Stjørdal kommune inngår ikke leieavtale med Tangmoen IL i den hensikt å leie
alternative skolelokaler for Kvislabakken skole i idrettslagets klubbhus
 Det arbeides videre med et nybyggprosjekt på Kvislabakken skole, i tråd med
anbefalingene gitt i saken

PS 78/17 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2017
Protokollen godkjent.

