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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Joar Atle Håve
AP
Ane Geving
SP

Navn
Inger Vikan Svee
Espen M Grandalsmo

Rep.
SP
Rødt

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

Møtte for
Inger Vikan Svee
Ane Geving
Joar Atle Håve

Rep.
SP
SP
AP

Ulf Henrik Stokke

Espen M Grandalsmo

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Anne Kathrine Slungård
Tore Rømo
Ann Kristin Geving
Hans Frederik Selvaag
Jarle Førde
Roar Størset
Albert Adraan Verhagen
Mette Wigdahl

Møtet ble ledet av:

Rødt

Stilling
Rådmann
Etatsjef Teknisk Drift
Etatsjef Oppvekst
Etatsjef Omsorg
Etatsjef Kultur
Økonomisjef
Leder HR- og innovasjonsenheten
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet startet med underholdning fra Stjørdal kulturskole.
Saksdokumenter ble utsendt til hver enkelt representant og publisert på kommunens
hjemmesider og lokalmedia.
PS 73/18 og PS 77/18 ble forslått trukket, noe som fikk tilslutning.
Til å godkjenne protokollen sammen med varaordfører og sekretær ble følgende valgt:
Leif Eggen (V), Dorthea Elverum (SP) og Almira Canovic (AP).
Ragna Straume (V) ble innvilget permisjon fr kl. 19.30. Straume (V) ble avløst av Inger
Helene Smågård (V).
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Godkjenning av protokoll

TALETID KOMMUNESTYRET 06.09.2018
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 71/18 Bosetting av flyktninger i 2018
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 26 nye flyktninger i 2018 i tråd
med IMDis hovedanmodning.
2. Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige.
3. Familiegjenforente kommer utenom kvoten.
4. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd foretas i
forbindelse med saldering av budsjett for 2018.
5. Kommunestyret forutsetter bosetting i alle kommunedelene.
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Erik Bjørgum (SP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 og 2:
Punkt 1:
Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 26 nye flyktninger i 2018 i tråd med IMDis
hovedanmodning.
Punkt 2:
Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige.
Ragna Straume (V) fremmet følgende nytt punkt 6:
Stjørdal kommune ber rådmannen komme med en sak til kommunestyret. Der de har forslag til
en flyktningestrategi /plan som er inkluderende og som peker i en utviklingsorientert retning.
Alternativ votering formannskapets innstilling punkt 1 og 2 mot Bjørgums (SP) forslag til
vedtak.
Bjørgums (SP) forslag til vedtak vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer for formannskapets
forslag.
Formannskapets innstilling punkt 3, 4 og 5 enstemmig vedtatt.
Straumes (V) forslag til nytt punkt 6 falt med 23 stemmer mot 19 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 30.08.2018
6. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 34 nye flyktninger i 2018 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning.
7. Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige og IMDis tilleggsanmodning
på 8 plasser beregnet på enslige voksne/familier.
8. Familiegjenforente kommer utenom kvoten.
9. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd foretas i
forbindelse med saldering av budsjett for 2018.
10. Kommunestyret forutsetter bosetting i alle kommunedelene.
Behandling i Formannskapet - 30.08.2018
Annette Tollefsen Jensen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 5:
Kommunestyret forutsetter bosetting i alle kommunedelene.

Vigdenes (SP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 og 2:
Punkt 1:
Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 26 nye flyktninger i 2018 i tråd med IMDis
hovedanmodning.
Punkt 2:
Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige.
Vigdenes (SP) trakk forslaget før votering.
Votering rådmannens forslag til innstilling punkt 1 til og med 4.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Votering Jensens (KRF) tilleggsforslag til nytt punkt 5.
Jensens (KRF) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 29.08.2018
 Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 34 nye flyktninger i 2018 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning.
 Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige og IMDis tilleggsanmodning
på 8 plasser beregnet på enslige voksne/familier.
 Familiegjenforente kommer utenom kvoten.
 Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd foretas i
forbindelse med saldering av budsjett for 2018.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 29.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.
Uttalelse i Komite plan - 29.08.2018
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 34 nye flyktninger i 2018 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning.
2. Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige og IMDis tilleggsanmodning
på 8 plasser beregnet på enslige voksne/familier.
3. Familiegjenforente kommer utenom kvoten.
4. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd foretas i
forbindelse med saldering av budsjett for 2018.
5. Forutsetter bosetting i alle kommunedelene
Behandling i Komite plan - 29.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Annette Tollefsen Jensen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag :
Nytt pkt. 5. Forutsetter bosetting i alle kommunedelene.
Jensens (KRF) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite Levekår - 27.08.2018
 Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 34 nye flyktninger i 2018 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning.
 Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige og IMDis tilleggsanmodning
på 8 plasser beregnet på enslige voksne/familier.
 Familiegjenforente kommer utenom kvoten.
 Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd foretas i
forbindelse med saldering av budsjett for 2018.
Behandling i Komite Levekår - 27.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 27.08.2018
6. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 34 nye flyktninger i 2018 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning.
7. Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige og IMDis tilleggsanmodning
på 8 plasser beregnet på enslige voksne/familier.
8. Familiegjenforente kommer utenom kvoten.
9. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd foretas i
forbindelse med saldering av budsjett for 2018.
Behandling i Eldrerådet - 27.08.2018
Stjørdal eldreråd slutter seg til rådmannens forslag til innstilling.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 27.08.2018
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til Rådmannens forslag til
vedtak/innstilling.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
10. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 34 nye flyktninger i 2018 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning.
11. Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige og IMDis tilleggsanmodning
på 8 plasser beregnet på enslige voksne/familier.
12. Familiegjenforente kommer utenom kvoten.
13. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd foretas i
forbindelse med saldering av budsjett for 2018.

PS 72/18 Høring om tilbudet til barn og unge med særskilte behov
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
Stjørdal kommune stiller seg positiv til endringer i arbeidet med å gi et bedre
spesialpedagogisk tilbud, som er mer inkluderende og mer kvalitetssikret ved at riktige
tiltak settes inn på riktig tidspunkt.

Kommunestyret ønsker at Stjørdal kommune vurderer å delta i forsøk/pilot med å gi et
bedre spesialpedagogisk tilbud i barnehage/skole, dersom departementet åpner for det.
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Ragna Straume (V) fremmet følgende endring i første avsnitt:
Stjørdal Kommune stiller seg positiv til endringer i arbeidet med å gi et mer utviklende
spesialpedagogisk tilbud, som er inkluderende og kvalitetssikret ved at riktig tiltak settes inn på
riktig tidspunkt.
Alternativ votering Formannskapets innstilling første avsnitt mot Straumes (V) forslag til
endring første avsnitt.
Formannskapets innstilling vedtatt med 38 stemmer mot 3 stemmer.
Formannskapets innstilling andre avsnitt enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 27.08.2018
Stjørdal kommune stiller seg positiv til endringer i arbeidet med å gi et bedre spesialpedagogisk
tilbud, som er mer inkluderende og mer kvalitetssikret ved at riktige tiltak settes inn på riktig
tidspunkt.
Kommunestyret ønsker at Stjørdal kommune vurderer å delta i forsøk/pilot med å gi et bedre
spesialpedagogisk tilbud i barnehage/skole, dersom departementet åpner for det.
Behandling i Komite Levekår - 27.08.2018
Uglem (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ønsker at Stjørdal kommune vurderer å delta i forsøk/pilot med å gi et bedre
spesialpedagogisk tilbud i barnehage/skole, dersom departementet åpner for det.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uglems (MDG) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune stiller seg positiv til endringer i arbeidet med å gi et bedre spesialpedagogisk
tilbud, som er mer inkluderende og mer kvalitetssikret ved at riktige tiltak settes inn på riktig
tidspunkt.

PS 73/18 Markedsføring av Stjørdal i turistøyemed
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
Saken utsettes og sendes på høring før fornyet politisk behandling.
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og sendes på høring før fornyet politisk behandling.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 29.08.2018
KNM legger til grunn at markedsføring av kommunen skal skje innen dagens økonomiske
rammer. Saken sendes på høring til Stjørdal Næringsforum før fornyet politisk behandling.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 29.08.2018
Reinås (MDG) legger frem følgende alternative forslag: KNM legger til grunn at markedsføring
av kommunen skal skje innen dagens økonomiske rammer. Saken sendes på høring til Stjørdal
Næringsforum før fornyet politisk behandling.
Reinås (MDG) forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.
Rådmannens forslag falt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar orienteringen om strategien for markedsføring av Stjørdal i turistøyemed til
etterretning.
Stjørdal kommune støtter arbeidet med et større samarbeid og sterkere felles satsing for alle
kommunene i Trondheimsregionen gjennom visitTrondheim.
Samarbeidsavtale må baseres på en felles strategi for næringen for Trondheimsregionen.
Stjørdal kommune ønsker en samordning av aktivitetene i visitTrondheim AS og Trøndelag
reiseliv AS og at Trøndelag fylkeskommune støtter satsingen i Trondheimsregionen.

PS 74/18 Nye retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam.
2. Rådmannen gis fullmakter til å utarbeide og iverksette nødvendig og relevant
planverk.
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 30.08.2018
3. Kommunestyret vedtar retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam.
4. Rådmannen gis fullmakter til å utarbeide og iverksette nødvendig og relevant planverk.
Behandling i Formannskapet - 30.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite plan - 29.08.2018
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam.
2. Rådmannen gis fullmakter til å utarbeide og iverksette nødvendig og relevant planverk.
Behandling i Komite plan - 29.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 29.08.2018
 Kommunestyret vedtar retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam.
 Rådmannen gis fullmakter til å utarbeide og iverksette nødvendig og relevant planverk.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 29.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 27.08.2018
 Kommunestyret vedtar retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam.
 Rådmannen gis fullmakter til å utarbeide og iverksette nødvendig og relevant planverk.
Behandling i Komite Levekår - 27.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskapet - 31.08.2017
Saken ble trukket fra sakslisten.
Vedtak i Komite plan - 30.08.2017
Saken utsettes
Behandling i Komite plan - 30.08.2017
Leder fremmet følgende forslag: Saken utsettes
Enstemmig vedtatt
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 30.08.2017
Saken utsettes til neste møte i komite KNM.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 30.08.2017
Leder Tommy Reinås ( MDG ) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte i komite KNM.
Leder Tommy Reinås (MDG) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 29.08.2017
Saken utsettes til neste møte i komite levekår.

Behandling i Komite Levekår - 29.08.2017
Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte i komite levekår.
Aftrets utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
3. Kommunestyret vedtar retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam.
4. Rådmannen gis fullmakter til å utarbeide og iverksette nødvendig og relevant planverk.

PS 75/18 Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen - høring
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
1. Stjørdal kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen, datert 5. juli 2018.
2. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget
som resultat av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles
vedtak i Trondheimsregionen.
3. Byggingen av ny E6 mellom Kvithammer og Åsen kan muliggjøre et nytt
næringsområde med havn i Langstein. Dette området bør dermed inngå i neste
vurdering av næringsarealstrategien.
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende nytt punkt 3:
Byggingen av ny E6 mellom Kvithammer og Åsen kan muliggjøre et nytt næringsområde med
havn i Langstein. Dette området bør dermed inngå i neste vurdering av næringsarealstrategien.
Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Kaspersens (AP) nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 30.08.2018
4. Stjørdal kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen, datert 5. juli 2018.
5. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som
resultat av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i
Trondheimsregionen.
Behandling i Formannskapet - 30.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite plan - 29.08.2018
1. Stjørdal kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen, datert 5. juli 2018.
2. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som
resultat av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i
Trondheimsregionen.
Behandling i Komite plan - 29.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 29.08.2018
 Stjørdal kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen, datert 5. juli 2018.
 Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som
resultat av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i
Trondheimsregionen.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 29.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak:
3. Stjørdal kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen, datert 5. juli 2018.
4. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som
resultat av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i
Trondheimsregionen.
PS 76/18 Trøndelagsplanen 2018 - 2030, høring.
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
Stjørdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030.

Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 30.08.2018
Stjørdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030.

Behandling i Formannskapet - 30.08.2018
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak:
Stjørdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030.

PS 77/18 1-265 Circle-K, 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
Saken trekkes etter anmodning fra tiltakshaver.
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Saken trekkes etter anmodning fra tiltakshaver.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite plan - 29.08.2018
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune reguleringsplan
for 1-265 Circle-K som vist på plankart og planbeskrivelse datert 08.09.2017, med
tilhørende planbestemmelser datert 08.09.2017 sist revidert 04.07.2018.
Behandling i Komite plan - 29.08.2018
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune reguleringsplan for
1-265 Circle-K som vist på plankart og planbeskrivelse datert 08.09.2017, med tilhørende
planbestemmelser datert 08.09.2017 sist revidert 04.07.2018.
PS 78/18 Nytt ungdomsråd 2018-2019
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
Følgende ungdommer velges inn i Stjørdal Ungdomsråd for perioden august 2018 – juni 2019
Skole
Hegra Ungdomsskole

Navn

Rolle

Endre Loftet
Marius Børseth
Ayla Skogan Baysal

Fast
Fast
Vara

Tilde Uberg
Sebastian Holdahl

Fast
Fast

Stokkan ungdomsskole

Sara Julie Wehanger

Vara

Håkon Finanger
Emma Kristoffersen
Frøya Jørgensdatter

Fast
Fast
Vara

Kaisa Tørum Amdam
Sol Angelica Endresen

Fast
Vara

Helle Børstad
Gabriel Aron Brun
Henrik Hegli

Fast
Fast
Vara

Maren Schiefloe Bakken
Marit Johanne Halle Forbord

Fast
Vara

Hanna Vik

Fast

Hannah Overrein
(Halsen ungdomsskole)
Hanna Kbret Meles
(Fagerhaug internasjonale skole)

Fast

Halsen ungdomsskole

Fagerhaug skole

Ole Vig vdg skole

Aglo vdg skole

Carbon fritidsklubb

Lærlinger
Uavhengig

Vara

Kommunestyret ber om at det det gjøres et forsøk til for å skaffe representant fra Aglo
videregående inn i Stjørdal ungdomsråd. Denne velges ved et suppleringsvalg i
kommunestyret når representanten er klar.
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Dorthea Elverum (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om at det det gjøres et forsøk til for å skaffe representant fra Aglo
videregående inn i Stjørdal ungdomsråd. Denne velges ved et suppleringsvalg i kommunestyret
når representanten er klar.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Elverums (SP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 30.08.2018
Følgende ungdommer velges inn i Stjørdal Ungdomsråd for perioden august 2018 – juni 2019
Skole
Hegra Ungdomsskole

Navn

Rolle

Endre Loftet
Marius Børseth
Ayla Skogan Baysal

Fast
Fast
Vara

Tilde Uberg
Sebastian Holdahl

Fast
Fast

Stokkan ungdomsskole

Sara Julie Wehanger

Vara

Håkon Finanger
Emma Kristoffersen
Frøya Jørgensdatter

Fast
Fast
Vara

Kaisa Tørum Amdam
Sol Angelica Endresen

Fast
Vara

Helle Børstad
Gabriel Aron Brun
Henrik Hegli

Fast
Fast
Vara

Maren Schiefloe Bakken
Marit Johanne Halle Forbord

Fast
Vara

Hanna Vik

Fast

Hannah Overrein
(Halsen ungdomsskole)
Hanna Kbret Meles
(Fagerhaug internasjonale skole)

Fast

Halsen ungdomsskole

Fagerhaug skole

Ole Vig vdg skole

Aglo vdg skole

Carbon fritidsklubb

Lærlinger
Uavhengig

Vara

Behandling i Formannskapet - 30.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Følgende ungdommer velges inn i Stjørdal Ungdomsråd for perioden august 2018 – juni 2019
Skole
Hegra Ungdomsskole

Navn

Rolle

Endre Loftet
Marius Børseth
Ayla Skogan Baysal

Fast
Fast
Vara

Tilde Uberg
Sebastian Holdahl
Sara Julie Wehanger

Fast
Fast
Vara

Håkon Finanger
Emma Kristoffersen
Frøya Jørgensdatter

Fast
Fast
Vara

Kaisa Tørum Amdam
Sol Angelica Endresen

Fast
Vara

Helle Børstad

Fast

Stokkan ungdomsskole

Halsen ungdomsskole

Fagerhaug skole

Ole Vig vdg skole

Gabriel Aron Brun
Henrik Hegli

Fast
Vara

Maren Schiefloe Bakken
Marit Johanne Halle Forbord

Fast
Vara

Hanna Vik

Fast

Hannah Overrein
(Halsen ungdomsskole)
Hanna Kbret Meles
(Fagerhaug internasjonale skole)

Fast

Aglo vdg skole

Carbon fritidsklubb

Lærlinger
Uavhengig

Vara

PS 79/18 Oppdatert grunnlagsdokument og tiltaksplan for kostnadsutviklingen av
økonomisk sosialhjelp
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
1) Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe på tre personer bestående av:
a. Ordfører Ivar Vigdenes (leder)
b. Varaordfører Ole Hermod Sandvik
c. Nelly Anita Lian
2) Styringsgruppen gis fullmakt til:
a. Å vedta tiltaksplanen for reduserte sosialhjelpskostnader.
b. Å vedta mandatet for den eksterne gjennomgangen og velge
leverandør/gjennomfører av denne.
c. Å innhente ekstern juridisk kompetanse om man ser behov for dette.
d. Å be rådmannen om ytterligere utredninger innenfor området.
e. Å forplikte kommunen økonomisk for gjennomføringen av ovenstående
oppgaver og tilliggende arbeid i denne sammenheng.
3) Eksterne kostnader forbundet med dette belastes kommunens disposisjonsfond.

Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende alternativ forslag til vedtak:
4) Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe på tre personer bestående av:
a. Ordfører Ivar Vigdenes (leder)
b. Varaordfører Ole Hermod Sandvik
c. Nelly Anita Lian
5) Styringsgruppen gis fullmakt til:
a. Å vedta tiltaksplanen for reduserte sosialhjelpskostnader.

b. Å vedta mandatet for den eksterne gjennomgangen og velge
leverandør/gjennomfører av denne.
c. Å innhente ekstern juridisk kompetanse om man ser behov for dette.
d. Å be rådmannen om ytterligere utredninger innenfor området.
e. Å forplikte kommunen økonomisk for gjennomføringen av ovenstående oppgaver
og tilliggende arbeid i denne sammenheng.
6) Eksterne kostnader forbundet med dette belastes kommunens disposisjonsfond.
Ragna Straume (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6:
Stjørdal kommune intensiverer arbeidet med å legge til rette for meningsfulle og framtidsrettede
plasser til oppfølging av aktivitetsplikten. Dette er plasser som er i henhold til lovkravet.
Alternativ votering Formannskapets innstilling mot Vigdenes (SP) alternative forslag.
Vigdenes (SP) alternative forslag vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Straumes (V) forslag til nytt punkt 6 falt med 20 stemmer mot 21 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 30.08.2018
1. Tiltaksplan tas til orientering
2. Grunnlagsdokument tas til orientering
3. Rådmannen gis fullmakt til å overføre ansvaret for tvangssaker og oppfølging av LARpasienter til øvrige deler av kommunens tjenesteapparat.
4. Mandatet for ekstern revisjon godkjennes, og rådmannens bes utrede kostnadene som vil
påløpe for den eksterne revisjonen før igangsettelse.
5. Den eksterne revisjonen finansieres av kommunens disposisjonsfond.
Behandling i Formannskapet - 30.08.2018
Ann-Inger Leirtrø (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 6:
Den eksterne revisjonen finansieres av kommunens disposisjonsfond.
Vigdenes (SP) fremmet følgende alternative forslag til punkt 3 og 4:
Rådmannen gis fullmakt til å overføre ansvaret for tvangssaker og oppfølging av LAR-pasienter
til øvrige deler av kommunens tjenesteapparat.
Votering rådmannens forslag punkt 1 og 2:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Votering rådmannens forslag punkt 3 og 4 mot Vigdenes (SP) alternative forslag.
Vigdenes (SP) forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Votering rådmannens forslag punkt 5:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Votering Leirtrøs (AP) tilleggsforslag punkt 6.
Leirtrøs (AP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite Levekår - 27.08.2018






Tiltaksplan tas til orientering
Grunnlagsdokument tas til orientering
Tvangssaker vedrørende rusmiddelbruk og psykisk helse overføres til kommunens
kommuneoverlege og legevakt. Retningslinjer for arbeidet må medfølge og implementeres.
Oppfølging av LAR-pasienter (legemiddelassistert rehabilitering) overføres til kommunens rusog psykiske helsetjeneste. Retningslinjer for arbeidet må medfølge og implementeres.
Mandatet for ekstern revisjon godkjennes, og rådmannens bes utrede kostnadene som vil påløpe
for den eksterne revisjonen før igangsettelse

Behandling i Komite Levekår - 27.08.2018
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Tiltaksplan tas til orientering
2. Grunnlagsdokument tas til orientering
3. Tvangssaker vedrørende rusmiddelbruk og psykisk helse overføres til kommunens
kommuneoverlege og legevakt. Retningslinjer for arbeidet må medfølge og implementeres.
4. Oppfølging av LAR-pasienter (legemiddelassistert rehabilitering) overføres til kommunens rusog psykiske helsetjeneste. Retningslinjer for arbeidet må medfølge og implementeres.
5. Mandatet for ekstern revisjon godkjennes, og rådmannens bes utrede kostnadene som vil
påløpe for den eksterne revisjonen før igangsettelse

Interpellasjoner
FO 25/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 06.09.2018 - Sikring av gang- og
sykkelveier
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Rådmannen besvarte interpellasjonen:
Ordfører
Gang- og sykkelvegen mellom Prestmoen og Haraldreina ble bygd i 2015 med tanke på å bygge
en trafikksikker skoleveg. Gang- og sykkelvegen ligger parallelt med Evjegrøfta langs
Kongsreina på en strekning på ca 700 m. Evjegrøfta er en dreningsgrøft for omkringliggende
dyrka jord.
Eksisterende veger fra Prestmoen er uten fortau eller gang- og sykkelveger, og det er ikke
belysning på større strekninger. Skoleelever fra Prestmoen fikk derfor tidligere innvilget
skoleskyss på grunn av trafikkfarlig skoleveg. Etter at gang- og sykkelvegen ble bygd har ingen
skoleelever fått innvilget fri skoleskyss på grunn av at denne gang- og sykkelvegen er vurdert
som farlig skoleveg.
Hva som oppfattes som farlig skoleveg er et relativt begrep som oppfattes svært individuelt.
Opplæringslovens kapittel 7 omhandler elevers rett til skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for
elever på 1. trinn og 4 km for elever på 2. - 10. trinn. I tillegg har elevene rett på skyss dersom
skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. Utdanningsdirektoratet (Udir-3-2009) presiserer at
elever som ferdes i trafikken alltid vil være utsatt for en viss fare og at vilkåret ”særlig farlig” i
§7-1 må forstås som en fare utenom det vanlige. Vurderingene må derfor bygge på en konkret
beskrivelse av veien sett opp mot det enkelte barns forutsetning for å klare disse utfordringene.
I utgangspunktet er alle skoleveger farlig. Noen steder må elever ferdes langs veger uten
belysning, fortau og/eller gang- og sykkelveger. Gang- og sykkelveger i seg selv er ikke et tiltak
som gir absolutt trygghet. Vanligvis ligger disse parallelt med ordinære kjøreveger med ulik
hastighet på biltrafikken. At biler kan komme til å kjøre av vegen på grunn av ulike
omstendigheter eller at elever springer/sykler seg ut i kjørevegen er også en alltids
tilstedeværende risiko. Gang- og sykkelveger ligger også langs bekker og elver flere steder i
kommunen, uten at det har vært vurdert som særlig risikofylt. All ferdsel innebærer en viss
risiko, og hva som oppfattes som farlig er relativt. Fra rådmannen vurderes ikke den aktuelle
gang- og sykkelvegen som særlig farlig med behov for strakstiltak. En gang- og sykkelvei som
ligger langs en bekk/elv uten nærliggende kjøreveg anses ikke som mer farlig enn en gang- og
sykkelveg/fortau parallelt med ordinære kjøreveg, og ordinære krysningspunkt over veg.
Kostnader for denne type sikringstiltak langs gang- og sykkelveier som ivaretar
vintervedlikehold vil være en egen type autovern beregnet for gang- og sykkelveger som har en
pris på 1000 kr/m. I dette tilfellet med 700 m nærføring langs Evjegrøfta utgjør dette ca. kr
700 000 eks. mva.
Kaspersens (AP) forslag falt med 23 stemmer mot 18 stemmer.

FO 26/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 06.09.2018 - Elsykkel ordning for
kommunalt ansatte
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Ordfører besvarte interpellasjonen:
Forslag:
Det etableres en elsykkel-ordning for kommunalt ansatte
Bakgrunn
De ansatte får anledning til å kjøpe elsykkel på gunstige vilkår, som trekkes av lønnen og
nedbetales over tre år. Kommunen setter av en pott penger som kan brukes til dette. Hvor mye
som blir brukt avhenger av interessen fra de ansatte. Kjøpsprisen betales av den enkelte, slik at
det for kommunen går i null, bortsett fra administrasjon av ordningen. Hvis flere velger å kjøpe
og bruke elsykkel kan det være et viktig folkehelsetiltak og et rimelig trivselstiltak. Det er også
et lite bidrag både til større lokal trafikksikkerhet og til å nå Stjørdal sine klima- og miljømål, i
den grad det bidrar til å inspirere flere til å oftere bruke el-sykkel i stedet for bil både til arbeid
og i fritiden.
Kort oppsummert
MDG vil tilby en el-sykkel ordning til samtlige kommunalt ansatte i Stjørdal kommune
Ordningen skal være rentefri for de ansatte, og man skal kunne betale ned over 3 år.
El-sykler øker rekkevidden til sykkelen, og gir dermed økt sannsynlighet for at sykling kan
erstatte bil. En slik satsning vil styrke Stjørdal sin profil som foregangskommune innen klima og
miljø. Elsykkel satsingen kan også ses på som et virkemiddel for bedre folkehelse, og lavere
sykefravær.

SVAR:
Ordføreren var i utgangspunktet positiv til forslaget fra representanten Reinås. Økt bruk av
sykkel i befolkningen vil være et godt bidrag til både generell folkehelse og til Stjørdals
ambisjoner om å sette høye standarder innen klima og miljø-saker. Det er en fornuftig inngang å
tenke på mulige positive tiltak overfor våre ca 1800 ansatte. Man når mange i utgangspunktet,
og det gir fort store ringvirkninger om man når den nære familie og den enkeltes nettverk.
Det er imidlertid flere både prinsipielle og praktiske spørsmål som kommer opp, både for den
ansatte og for kommunen. Dette er noe som bør vurderes nærmere før endelig beslutning kan
tas. Jeg nevner noen problemstillinger i det følgende:

Konsekvenser for den ansatte:
Skattemessige konsekvenser:
Dersom arbeidsgiver står for anskaffelsen av kapitalgjenstanden og overdrar eiendomsretten til
arbeidstaker, vil differansen mellom markedsverdi og kjøpsverdi for den ansatte være
skattepliktig inntekt for den enkelte, jf. Skattebetalingsforskriften § 5-8-30.
Hvis arbeidsgiver tilbyr rentefritt lån med tilbakebetaling over x antall år, vil reglene om lån i
arbeidsforhold bli gjeldende i tillegg til dette med skatt, jf. Skatteloven § 5-12. Dette går i
korthet ut på at arbeidstaker blir skattepliktig for den fordel som oppnås, dvs differansen mellom

en normrente fastsatt av Skattedirektoratet for tomånedersperioder og den rente som settes av
arbeidsgiver. Det er unntak: skattelovens § 5-12 fjerde ledd beskriver dette, og setter tak på
beløp som kan lånes og med nedbetaling på max ett år.
Fri bruk/utlån av kapitalgjenstander uten overdragelse av eiendomsretten, er ikke skattepliktig,
bortsett fra fri bil og fri bolig, jf. Skattebetalingsforskriften § 5-6-10 bokstav b. For at dette skal
gjelde, betyr det at kommunen i dette tilfellet både må kjøpe og eie syklene.

Konsekvenser for kommunen:
Administrativt vil forslaget gi ekstra arbeid. Dette gjelder for:
Administrasjon av avtalene herunder eventuell låneforvaltning
Informasjon til ansatte om ordningen
Selve lønnstrekket (hva skjer når ansatte får permisjon fra Stjørdal kommune i perioden trekket
varer, eller faktisk slutter i perioden?)
Det kan også være en økonomisk risiko for kommunen dersom sluttoppgjør ikke dekker
resterende låne beløp.
Dette er basert på erfaringer fra tidligere avtaler for ansatte, for eksempel en PC-ordning som
etter hvert ble avviklet.
Lov om offentlige anskaffelser vil også komme i betraktning da dette må defineres som en
konkurranse ihht gjeldende lovverk. Det er Stjørdal kommune som gir denne fordelen til sine
ansatte, og innkjøp av elsykler må kunngjøres, for å likebehandle leverandører.
Det er videre naturlig å stille spørsmål ved om det er riktig bruk av kommunale ressurser innen
både innkjøp, personal og lønn å legge til rette for og administrere en slik ordning. Mange
leverandører innen ulike kapitalkrevende varegrupper har gunstige ordninger for delfinansiering
og avbetaling. Da er ikke kommunen involvert.
Oppsummert så mener ordføreren at det er flere problemstillinger i tilknytting til det i
utgangspunktet positive initiativet representanten Reinås har fremmet. Disse bør vurderes
nærmere før endelig beslutning kan tas. Ordførerens forslag er at forslaget fra interpellanten
oversendes rådmannen for nærmere utredning av de anførte problemstillingene og eventuelt
andre spørsmål som måtte dukke opp, og at kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak
om en mulig el-sykkel-ordning for de ansatte så snart dette lar seg gjennomføre. Rådmannen kan
her også se på mulige alternative løsninger som kan være egnet til å adressere de hensyn
interpellasjonen ser ut til å rette seg mot: en miljøriktig transportordning som også uttrykker en
positiv arbeidsgiverpolitikk.
Vigdenes (SP) fremmet forslag om å sende saken tilbake til rådmannen for videre behandling.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.

FO 27/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 06.09.2018 - Utsatt kantslått langs
kommunale veier
Behandling i Kommunestyret - 06.09.2018
Rådmannen besvarte interpellasjonen:
Ordfører,
Kommunale vegkanter inneholder mange ulike vegetasjonstyper, og disse vegetasjonstypene
varierer selv på korte vegstrekninger. Kantslått utføres av flere ulike hensyn bl.a.
trafikksikkerhet (dyrepåkjørsler, skoleveg, sikt), utsikt, hindre frøsetting hos uønskede og
svartlistede planter, sikre artsrike vegkanter, og begunstige pollinatorer.
I Stjørdal kommune utfører kantslått langs kommunale veger 1 til 2 ganger i året. Frekvensen
tilpasses de årlige vekstforholdene. Selve arbeidet utføres i egenregi med eget mannskap og
utstyr. Arbeidet tilpasses alle øvrige driftsoppgaver på veg, ferieavvikling, etc for å utnytte
kapasiteten på mannskap og utstyr best mulig. Som på alle andre områder er det avgjørende for
totaløkonomien at dette arbeidet kan planlegges og gjennomføres på et tidspunkt som er tilpasset
kapasiteten. Arbeidet gjøres primært for å holde vegetasjon unna veikroppen og på den måten
ivareta trafikksikkerheten.
Det er mulig å gjennomføre en differensiert kantslått som ivaretar de fleste forhold, men dette
vil i så fall medføre økonomiske konsekvenser innenfor et driftsbudsjett som ikke har et
økonomisk handlingsrom, jf det som tidligere er beskrevet i hovedplan veg.
Kantslått innebærer, i tillegg til det å være et virkemiddel for trafikksikkerhet, viktige
miljømessige aspekter som det er viktig å være klar over.
Det er viktig for naturen og mange arter som står på rødlista, at uønskede fremmede og
svartelistede arter ikke får økt innpass i norsk natur. Områder med svartelistede arter må slåes
før frøsetting for å forhindre større utbredelse og spredning. Statens vegvesen har gjort forsøk
med kantklipp kun i august, hvor de konkluderer med at de mest kraftigvoksende plantene som i
hovedsak er uønskede arter, har utkonkurrert de mer lokale stedegne artene som bidrar til
botanisk artsmangfold og best vilkår for pollinerende insekter. For å motvirke dette slår de
veikanter også i juni.
For å få til en kantslått som ivaretar hensikten med det som er etterspurt i interpellasjonen vil det
kreves en natur- og artskartlegging langs kommunale veger som må brukes som grunnlag for
gjennomføring og planlegging av kantslått for å sikre at det blir slått på riktig sted til riktig tid.
Videre vil det kreves oppfølgings- og vedlikeholdskartlegging for å endre eller justere
kantslåtten etter hvert som tiden går og artsmangfoldet endres.
Langs kommunale veger i Stjørdal starter kantslåtten vanligvis i midten av juni og utover, dvs
etter at en stor del av blomstring er unnagjort. Noen strekninger må slås noe tidligere for å klare
å gjennomføre arbeidet med kantslått med de mannskaps og maskinressursene vi har. I tillegg er
det på noen strekninger nødvendig med tidligere slått for å kunne ivareta trafikksikkerheten
langs kommunale veger på en god måte. I 2018 lot man være å slå vegkanten på strekninger der

det ikke var vekst grunnet tørke. Dette viser at i Stjørdal kommune er kantslåtten i stor grad
tilpasset lokalt klima og lokale forhold.
Med utgangspunkt i vurderingen som nå er gjennomgått vil Rådmannen ikke anbefale at det blir
fattet et vedtak som foreslått. Dette begrunnes først og fremst med hensynet til trafikksikkerhet,
primært fri sikt og viltpåkjørsler, sekundært at veikantene langs kommunale veger er betydelig
smalere enn på fylkes og riksveger som har et større krav til veikantbredde på grunn av kurvatur
og hastighet.
Tommy Reinås (MDG) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen vektlegge hensynet til artsmangfold og pollinerende planter når
tidspunkt for kantslått bestemmes.
Leif Eggen (V) fremmet forslag til nytt punkt:
Stjørdal Kommune ser på muligheten for å plante blomstereng på de plener de disponerer som
ikke ivaretar allmennyttige formål.
Reinås (MDG) forslag vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
Eggens (V) forslag vedtatt med 24 stemmer mot 17 stemmer.

Saker til behandling
PS 80/18 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2018
Møteprotokoll godkjent.

