STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

10.04.2019

Tidspunkt:
Fra sak:

17:00 - 19:30
PS 19/19

Til sak:

PS 28/19

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Rep.
Ivar Vigdenes
SP
Dorthea Elverum
SP
Odd Einar Friheim
SP
Roar Brekken
SP
Therese Horten
SP
Joar Atle Håve
AP
Erlend Olsen Størseth
AP
Erling Weydahl
AP
Per Moen
AP
Einar Østereng
AP
Almira Canovic
AP
Ole Andreas Aftret
H
Veronica Lorentzen Drivstuen
H
Ragna Straume
Anja Elisabeth Ristad
Tommy Reinås

V
SV
MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Toril Irene Kringen
AP
Inger Vikan Svee
SP
May Britt Sørmo Ervik
AP
Erik Bjørgum
SP
Nelly Anita Lian
FRP
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Nils Norbotn
Håvard Hammer

Navn
Ole Hermod Sandvik
Rolf Charles Berg
Oddvar Vigdenes
Hjørdis Kindem Thyholt
Toril Sandvik
Ann-Inger Leirtrø
Torger Størseth
Inger J. O. Uthus
Stian Flobergseter
Per Erik Moen
Geir Falck Anderssen
Renate Trøan Bjørshol
Rune Larsen
Bjørn Ole Håve
Annette Tollefsen Jensen
Espen Myhr Grandalsmo

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

Navn
Jan Inge Kaspersen
Leif Eggen
Martha Richstad Berbu
Ane Geving

Rep.
AP
V
AP
SP

Møtte for
Inger Vikan Svee
Ane Geving

Rep.
SP
SP

Tor Helge Forbord Slind
Kåre Magnar Børseth
Venke reiten
John Arve Forbord
Marius Haugan Lillegjære
Torgrim Hogstad Hallem
Johan Aarbu
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Anne Kathrine Slungård
Tore Rømo
Jarle Førde
Roar Størset
Ann Kristin Geving
Albert Verhagen
Leif Roar Skogmo
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

Erik Bjørgum
May Britt Sørmo Ervik
Jan Inge Kaspersen
Martha Richstad Berbu
Toril Irene Kringen
Leif Eggen
Nelly Anita Lian

SP
AP
AP
AP
AP
V
FRP

Stilling
Rådmann
Etatsjef Teknisk Drift
Etatsjef Kultur
Økonomisjef
Etatsjef Oppvekst
HR- og Innovasjonssjef
Rådgiver
Formannskapssekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møteinnkallingen er publisert på kommunens hjemmesider, i media og med innkalling til
hver representant.
Stjørdal kulturskole underholdte ved møtets start.
Til å gjennomgå og signere protokollen sammen med varaordfører og
formannskapssekretær ble følgende valgt: Therese Horten (SP), Bjørn Ole Håve (FRP)
og Stian Flobergseter (AP).

Saksliste for Kommunestyret i møte 10.04.2019
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 19/19

Kontrollrapport 2018 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen

2019/1336

PS 20/19

Byvekstavtale mellom Trondheim, Melhus, Malvik og
Stjørdal kommuner, Trøndelag Fylkeskommune og Staten 2019 - 2029 Godkjenning av avtale

2018/2841

PS 21/19

Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2019 2021

2019/2201

PS 22/19

4-050 E14 Forra bru - Sona, 2.gangsbehandling av
reguleringsplan

2013/4529

PS 23/19

Martin Moes gate 6 , 8, 10 - Igangsetting av
reguleringsarbeid

2018/8407

PS 24/19

Eldrerådet - Årsmelding 2018

2019/1611

PS 25/19

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne årsmelding 2018

2019/2305

PS 26/19

Fagnotat 1. Stjørdal kommunes samfunnsdel 2019-2031.
Overordnede tema.

2018/4429

PS 27/19

Fagnotat 3. Stjørdal kommune, samfunnsdelen 2019-2032.
Næring

2018/4429

Interpellasjoner
FO 6/19

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 Solceller

2019/2824

FO 7/19

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 Etablering av utstyrssentral

2019/2827

FO 8/19

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.19 Dyrevelferdsinstruks for Stjørdal kommune

2019/2715

FO 9/19

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 Å bygge lag rundt barn som strever

2019/2826

FO 10/19

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 Sommeråpne idrettshaller

2019/2825

Saker til behandling
PS 28/19

Godkjenning av protokoll

TALETID KOMMUNESTYRET 10.04.2019
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 en-partigrupperinger 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 19/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Kommunestyret tart kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Stjørdal
kommune til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 04.04.2019
Kommunestyret tart kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Stjørdal
kommune til orientering.
Behandling i Formannskapet - 04.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.03.2019
Saken trekkes fra sakslista.
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Saken trekkes fra sakslista.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tart kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Stjørdal
kommune til orientering.

PS 20/19 Byvekstavtale mellom Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner,
Trøndelag Fylkeskommune og Staten - 2019 - 2029 Godkjenning av avtale
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Kommunestyret slutter seg til fremforhandlet Byvekstavtale, datert 15.3.19, mellom
Trondheim kommune, Stjørdal kommune, Melhus kommune, Malvik kommune,
Trøndelag fylkeskommune og Staten for perioden 2019-2029
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Formannskapets innstilling vedtatt med 39 stemmer mot 2 stemmer.

Innstilling i Formannskapet - 04.04.2019
Kommunestyret slutter seg til fremforhandlet Byvekstavtale, datert 15.3.19, mellom Trondheim
kommune, Stjørdal kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Trøndelag fylkeskommune
og Staten for perioden 2019-2029
Behandling i Formannskapet - 04.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling vedtatt 10 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:
Kommunestyret slutter seg til fremforhandlet Byvekstavtale, datert 15.3.19, mellom Trondheim
kommune, Stjørdal kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Trøndelag fylkeskommune
og Staten for perioden 2019-2029.

PS 21/19 Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2019 - 2021
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Kommunestyret vedtar fremlagte Kommunal plan for habilitering og rehabilitering.
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Komite Kultur, Næring og Miljø’s innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite kultur, næring og miljø - 02.04.2019
Kommunestyret vedtar fremlagte Kommunal plan for habilitering og rehabilitering.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 02.04.2019
KNM gir sin tilslutning til rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan - 03.04.2019
Kommunestyret vedtar fremlagte Kommunal plan for habilitering og rehabilitering.
Behandling i Komite plan - 03.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 02.04.2019
Kommunestyret vedtar fremlagte Kommunal plan for habilitering og rehabilitering.
Behandling i Komite Levekår - 02.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Ungdomsrådet - 01.04.2019
Kommunestyret vedtar fremlagte Kommunal plan for habilitering og rehabilitering.
Behandling i Ungdomsrådet - 01.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 01.04.2019
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til Rådmannens forslag til
vedtak/innstilling
Uttalelse i Eldrerådet - 01.04.2019
Kommunestyret vedtar fremlagte Kommunal plan for habilitering og rehabilitering.
Behandling i Eldrerådet - 01.04.2019
Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar fremlagte Kommunal plan for habilitering og rehabilitering.
PS 22/19 4-050 E14 Forra bru - Sona, 2.gangsbehandling av reguleringsplan
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Reguleringsplan 4-050 E14 Forra bru – Sona med kart datert 29.06.2018 og tilhørende
reguleringsbestemmelser og beskrivelse datert 29.06.2018, revidert 15.02.2019 vedtas
jamfør plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endring. Paragraf 4C - Annen
veggrunn – teknisk (SVT)
Området omfatter nødvendige offentlige trafikkarealer til kontrollplass, samt nødvendige
arealer til grøfter, vegbelysning og sidearealer. Det tillates oppsatt kontrollbygning med 1
etasje innenfor areal avsatt til annen veggrunn-teknisk.
Vegbelysning skal anlegges på hele strekningen langs E14 i det regulerte området.
Begrunnelse:
På hele den regulerte strekningen av E14 finnes det ingen annen gjennomgående veg. Av
den grunn vil E14 være den eneste veg for lokaltrafikk i grenda Sona. Det betyr at skal
folk i Sona ut av eller innad i grenda, må de ut på den sterkt trafikkerte Europavegen. Det
er nasjonale føringer for at det skal legges til rette for at folk skal benytte mer sykkel og
gange. Stjørdal kommune ønsker å legge til rette for det. Dette må gjelde uansett hvor folk
bor. Ideelt sett burde det vært anlagt gang- og sykkelfelt på den regulerte strekningen,
men Stjørdal kommunestyre innser at det vanskelig lar seg prioriteres på nåværende
tidspunkt. Som et avbøtende tiltak krever kommunestyret at vegen blir anlagt med

belysning på hele strekningen. E14 er sterkt trafikkert med mye tungtrafikk og også annen
biltrafikk særlig i helgene. Det må fortsatt forventes stor trafikkøkning på E14 både av
store vogntog og biltrafikk til de store hytte- og utfartsområdene både i Meråker og på
svensk side av grensen.
En veg med belysning vil gjøre det tryggere å bevege seg ut i trafikken for de myke
trafikanter. Også den generelle trafikksikkerheten blir mye bedre med en veg som er
belyst, da særlig for de myke trafikanter. Selv om de statlige normer ikke tilsier det er
pålagt med vegbelysning, mener Stjørdal kommunestyre at Statens vegvesen som
tiltakshaver i liten grad har vektlagt at E14 også i framtida skal fungere som lokalveg for
grenda Sona. Som et trafikksikkerhetstiltak og i folkehelse perspektiv krever Stjørdal
kommunestyre at det anlegges vegbelysning på hele den regulerte strekningen av E14
samtidig med anlegget.

Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 03.04.2019
Reguleringsplan 4-050 E14 Forra bru – Sona med kart datert 29.06.2018 og tilhørende
reguleringsbestemmelser og beskrivelse datert 29.06.2018, revidert 15.02.2019 vedtas jamfør
plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endring. Paragraf 4C - Annen veggrunn – teknisk
(SVT)
Området omfatter nødvendige offentlige trafikkarealer til kontrollplass, samt nødvendige arealer
til grøfter, vegbelysning og sidearealer. Det tillates oppsatt kontrollbygning med 1 etasje
innenfor areal avsatt til annen veggrunn-teknisk.
Vegbelysning skal anlegges på hele strekningen langs E14 i det regulerte området.
Begrunnelse:
På hele den regulerte strekningen av E14 finnes det ingen annen gjennomgående veg. Av den
grunn vil E14 være den eneste veg for lokaltrafikk i grenda Sona. Det betyr at skal folk i Sona
ut av eller innad i grenda, må de ut på den sterkt trafikkerte Europavegen. Det er nasjonale
føringer for at det skal legges til rette for at folk skal benytte mer sykkel og gange. Stjørdal
kommune ønsker å legge til rette for det. Dette må gjelde uansett hvor folk bor. Ideelt sett burde
det vært anlagt gang- og sykkelfelt på den regulerte strekningen, men Stjørdal kommunestyre
innser at det vanskelig lar seg prioriteres på nåværende tidspunkt. Som et avbøtende tiltak krever
kommunestyret at vegen blir anlagt med belysning på hele strekningen. E14 er sterkt trafikkert
med mye tungtrafikk og også annen biltrafikk særlig i helgene. Det må fortsatt forventes stor
trafikkøkning på E14 både av store vogntog og biltrafikk til de store hytte- og utfartsområdene
både i Meråker og på svensk side av grensen.
En veg med belysning vil gjøre det tryggere å bevege seg ut i trafikken for de myke trafikanter.
Også den generelle trafikksikkerheten blir mye bedre med en veg som er belyst, da særlig for de
myke trafikanter. Selv om de statlige normer ikke tilsier det er pålagt med vegbelysning, mener

Stjørdal kommunestyre at Statens vegvesen som tiltakshaver i liten grad har vektlagt at E14
også i framtida skal fungere som lokalveg for grenda Sona. Som et trafikksikkerhetstiltak og i
folkehelse perspektiv krever Stjørdal kommunestyre at det anlegges vegbelysning på hele den
regulerte strekningen av E14 samtidig med anlegget.
Behandling i Komite plan - 03.04.2019
Per Moen (AP) fremmet følgende forslag:
Reguleringsplan 4-050 E14 Forra bru – Sona med kart datert 29.06.2018 og tilhørende
reguleringsbestemmelser og beskrivelse datert 29.06.2018, revidert 15.02.2019 vedtas jamfør
plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endring. Paragraf 4C - Annen veggrunn – teknisk
(SVT)
Området omfatter nødvendige offentlige trafikkarealer til kontrollplass, samt nødvendige arealer
til grøfter, vegbelysning og sidearealer. Det tillates oppsatt kontrollbygning med 1 etasje
innenfor areal avsatt til annen veggrunn-teknisk.
Vegbelysning skal anlegges på hele strekningen langs E14 i det regulerte området.
Begrunnelse:
På hele den regulerte strekningen av E14 finnes det ingen annen gjennomgående veg. Av den
grunn vil E14 være den eneste veg for lokaltrafikk i grenda Sona. Det betyr at skal folk i Sona
ut av eller innad i grenda, må de ut på den sterkt trafikkerte Europavegen. Det er nasjonale
føringer for at det skal legges til rette for at folk skal benytte mer sykkel og gange. Stjørdal
kommune ønsker å legge til rette for det. Dette må gjelde uansett hvor folk bor. Ideelt sett burde
det vært anlagt gang- og sykkelfelt på den regulerte strekningen, men Stjørdal kommunestyre
innser at det vanskelig lar seg prioriteres på nåværende tidspunkt. Som et avbøtende tiltak krever
kommunestyret at vegen blir anlagt med belysning på hele strekningen. E14 er sterkt trafikkert
med mye tungtrafikk og også annen biltrafikk særlig i helgene. Det må fortsatt forventes stor
trafikkøkning på E14 både av store vogntog og biltrafikk til de store hytte- og utfartsområdene
både i Meråker og på svensk side av grensen.
En veg med belysning vil gjøre det tryggere å bevege seg ut i trafikken for de myke trafikanter.
Også den generelle trafikksikkerheten blir mye bedre med en veg som er belyst, da særlig for de
myke trafikanter. Selv om de statlige normer ikke tilsier det er pålagt med vegbelysning, mener
Stjørdal kommunestyre at Statens vegvesen som tiltakshaver i liten grad har vektlagt at E14
også i framtida skal fungere som lokalveg for grenda Sona. Som et trafikksikkerhetstiltak og i
folkehelse perspektiv krever Stjørdal kommunestyre at det anlegges vegbelysning på hele den
regulerte strekningen av E14 samtidig med anlegget.
Moens (AP) forslag enstemmig vedtatt mot rådmannens forslag.

Innstilling i Komite plan - 06.03.2019
Saken utsettes. Rådmannen tar kontakt med vegvesenet for svar på spørsmål om vegbelysning,
rasteplass mm.
Behandling i Komite plan - 06.03.2019
Per Moen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til paragraf 4 C – Annen veggrunn - teknisk
(SVT):
Området omfatter nødvendige offentlige trafikkanaler til kontrollplass, samt nødvendige som
grøfter, veibelysning og sidearealer.
Det tillates oppsatt kontrollbygning med 1 etasje innenfor areal avsatt til annen veggrunnteknisk.
Det skal anlegges veibelysning på hele den regulerte strekningen på E14.
Rolf Charles Berg (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Rådmannen tar kontakt med vegvesenet for svar på spørsmål om vegbelysning,
rasteplass mm.
Bergs (SP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Reguleringsplan 4-050 E14 Forra bru – Sona med kart datert 29.06.2018 og tilhørende
reguleringsbestemmelser og beskrivelse datert 29.06.2018, revidert 15.02.2019 vedtas jamfør
plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 23/19 Martin Moes gate 6 , 8, 10 - Igangsetting av reguleringsarbeid
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Stjørdal kommune mener det ikke er hensiktsmessig at planinitiativ for utbygging av
Martin Moes gate 6, 8 og 10 føres fram som en detaljert reguleringsplan begrenset av de
angjeldende eiendommer. Kommunen finner det mer formålstjenlig at planinitiativet blir
behandlet som innspill til det pågående arbeidet med ny områdereguleringsplan for 1-215
- Stjørdal stasjonsområde. Det vises til plan- og bygningslovens §12-8.
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 03.04.2019
Stjørdal kommune mener det ikke er hensiktsmessig at planinitiativ for utbygging av Martin
Moes gate 6, 8 og 10 føres fram som en detaljert reguleringsplan begrenset av de angjeldende
eiendommer. Kommunen finner det mer formålstjenlig at planinitiativet blir behandlet som
innspill til det pågående arbeidet med ny områdereguleringsplan for 1-215 - Stjørdal
stasjonsområde. Det vises til plan- og bygningslovens §12-8.

Behandling i Komite plan - 03.04.2019
Tor Sverre Børseth (FRP) fremmet følgende forslag:
Komite plan mener at planinitiativ for utbygging av Martin Moes gate 6, 8, og 10 føres fram
som en detaljert reguleringsplan begrenset av de angjeldende eiendommer, men med følgende
vilkår:
 Det tillates maks 4 etasjer, felles takterrasse kan tillates.
 Reguleringsplan utvides til å gå opp til Elvegata for felles adkomstvei både for næring og
bolig. Langsgående parkering langs veien kan tillates. (Som f.eks. Søndre Gate.)
Gjennomkjøring til Martin Moes gate tillates ikke.
 Fremtidig grønn akse må hensyn tas.
 En eventuell fremtidig reguleringsplan for de nevnte eiendommer må knyttes opp mot
pågående områdereguleringsplan 1-215 Stjørdal stasjonsområde, både i intensjon og
ambisjon. Lekeareal og grønne friområder, teknisk infrastruktur og trafikkmønster må
planlegges i sammenheng med pågående områdereguleringsplan 1-215 Stjørdal
stasjonsområde. Eventuell byggesøknad kan ikke godkjennes før hovedgrepene for veg,
lekeareal og parker for områdereguleringsplan 1-215 Stjørdal stasjonsområde er avklart.
Rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for Børseths (FRP) forslag.
Innstilling i Komite plan - 06.03.2019
Saken utsettes for befaring.
Behandling i Komite plan - 06.03.2019
Tor Sverre Børseth (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes for befaring.
Børseths (FRP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Stjørdal kommune mener det ikke er hensiktsmessig at planinitiativ for utbygging av Martin
Moes gate 6, 8 og 10 føres fram som en detaljert reguleringsplan begrenset av de angjeldende
eiendommer. Kommunen finner det mer formålstjenlig at planinitiativet blir behandlet som
innspill til det pågående arbeidet med ny områdereguleringsplan for 1-215 - Stjørdal
stasjonsområde. Det vises til plan- og bygningslovens §12-8.
--- slutt på innstilling ---PS 24/19 Eldrerådet - Årsmelding 2018
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
1. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding2018 til orientering

Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 04.04.2019
2. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding2018 til orientering
Behandling i Formannskapet - 04.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 02.04.2019
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding 2018 til orientering

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 02.04.2019
KNM tar rådmannens forslag til innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 02.04.2019
3. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding 2018 til orientering

Behandling i Komite Levekår - 02.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 01.04.2019
4. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding2018 til orientering

Behandling i Eldrerådet - 01.04.2019
Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
5. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding2018 til orientering
PS 25/19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2018
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for 2018
til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 02.04.2019
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for 2018
til orientering.

Behandling i Komite Levekår - 02.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 01.04.2019
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar Rådet årsmelding for 2018 til orientering.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for 2018
til orientering.

PS 26/19 Fagnotat 1. Stjørdal kommunes samfunnsdel 2019-2031. Overordnede tema.
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Kommunestyret viser til kommunestyrets vedtatte overordnede mål for kommunen ved
budsjettbehandlingen før jul, og nærmere detaljering av disse slik de fremkommer av
lederavtalen. Kommunestyret anmoder om at detaljeringsgraden på kommuneplanens
samfunnsdel legges på dette nivået og med disse målsettingene slik at vi får en håndterbar
og overordnet samfunnsdel av kommuneplanen. Fra kommunens hjemmesider bør det i
etterkant være gjort lett tilgjengelig å komme videre til mer spesifikke og sektorvise
planverk/kommunedelsplaner etc.
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret viser til kommunestyrets vedtatte overordnede mål for kommunen ved
budsjettbehandlingen før jul, og nærmere detaljering av disse slik de fremkommer av
lederavtalen. Kommunestyret anmoder om at detaljeringsgraden på kommuneplanens
samfunnsdel legges på dette nivået og med disse målsettingene slik at vi får en håndterbar og
overordnet samfunnsdel av kommuneplanen. Fra kommunens hjemmesider bør det i etterkant
være gjort lett tilgjengelig å komme videre til mer spesifikke og sektorvise
planverk/kommunedelsplaner etc.
Sandviks (H) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 04.04.2019
Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Formannskapet - 04.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite Levekår - 02.04.2019
Komite Levekår tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.

Mennesker trenger å snakke med mennesker. Komite Levekår mener at økende digitalisering i
samfunnet fordrer at kommunen legger tilrette for sosiale møteplasser. Dette er viktig som
forebygging av ensomhet og psykiske helseplager. Dessuten er det viktig for å kunne gi et
likeverdig tilbud til innbyggerne at det er mulig å møte kommunens serviceapparat i form av et
menneske, ikke bare en digital løsning.
Komiteen mener en aktiv helhetlig og tverrfaglig strategi på barns (0-19år) oppvekstmiljø og
læringsløp er viktig.
Behandling i Komite Levekår - 02.04.2019
Torhild Fikseaunet (KRF) fremmet følgende forslag:
Mennesker trenger å snakke med mennesker. Komite Levekår mener at økende digitalisering i
samfunnet fordrer at kommunen legger tilrette for sosiale møteplasser. Dette er viktig som
forebygging av ensomhet og psykiske helseplager. Dessuten er det viktig for å kunne gi et
likeverdig tilbud til innbyggerne at det er mulig å møte kommunens serviceapparat i form av et
menneske, ikke bare en digital løsning.
Gunnar Uglem (MDG) fremmet følgende forslag:
Komiteen mener en aktiv helhetlig og tverrfaglig strategi på barns (0-19år) oppvekstmiljø og
læringsløp er viktig.
Komite Levekår vedtar rådmannens forslag til innstilling med tilleggsforslag fra Fikseaunet
(KRF) og Uglem (MDG).
Uttalelse i Komite plan - 03.04.2019
Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.
I samfunnsdelen må det legges inn og vurderes en ringvei rundt Værnes som et alternativ til E6,
knyttet opp mot en sikkerhetsrisiko ved stenging av E6.
Behandling i Komite plan - 03.04.2019
Geir Falck Anderssen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
I samfunnsdelen må det legges inn og vurderes en ringvei rundt Værnes som et alternativ til E6,
knyttet opp mot en sikkerhetsrisiko ved stenging av E6.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Anderssens (H) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 02.04.2019
Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 02.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 01.04.2019
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.
Uttalelse i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 01.04.2019
Kommunalt Trafikksikkerhetsutvalget tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de
signaler som framkom ved de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 01.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 01.04.2019
Eldrerådet tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom ved
de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Eldrerådet - 01.04.2019
Eldrerådet tar saken til orientering.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 01.04.2019
Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Ungdomsrådet - 01.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.

PS 27/19 Fagnotat 3. Stjørdal kommune, samfunnsdelen 2019-2032. Næring
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Kommunestyret tar saken til orientering som et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeid
med kommuneplanens samfunnsdel.

Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret tar saken til orientering som et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel.
Sandviks (H) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 04.04.2019
Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Formannskapet - 04.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan - 03.04.2019
Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Komite plan - 03.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 02.04.2019
Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 02.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 01.04.2019
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 01.04.2019
Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Ungdomsrådet - 01.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. Enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 01.04.2019
Kommunalt Trafikksikkerhetsutvalg tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de
signaler som framkom ved de politiske behandlinger av saken.

Behandling i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 01.04.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 01.04.2019
Eldrerådet tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom ved
de politiske behandlinger av saken.
Behandling i Eldrerådet - 01.04.2019
Eldrerådet tar saken til orientering.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen ta med seg de signaler som framkom
ved de politiske behandlinger av saken.

Interpellasjoner
FO 6/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Solceller
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Rådmannen besvarte spørsmålet:
Etat Teknisk drift v/Enhet eiendom har foretatt en enkel kalkulasjon på nettsiden til en
leverandør av solcelleanlegg for Stjørdal Rådhus.
Leverandøren beregnet da ett antall solcellepaneler og beregnet pris samt støtteordning for
prosjektet som gir en generelt beregnet pris og en anslått nedbetalingstid på solceller for Stjørdal
rådhus. Nedbetalingsprisen på solceller på denne type tak vil bli på ca.12-15 år.
Pris inkluderer da solceller og batteripakke, men tar ikke høyde for andre tiltak som trolig må
gjøres før installasjon og kostnaden med dette.
Andre tiltak som også må gjøres før det installeres, er rom til batteribank og dertil brannkrav,
eventuelle ombygninger og utbedringer for å få dette på plass. Det må også ses på om den
fasade eller tak de monteres på har tilstrekkelig standard iht. forventet levetid. For tak vil dette si
at det bør være nytt eller nylig rehabilitertEtat Teknisk Drift v/enhet Eiendom vil i fremleggelsen av neste års vedlikeholdsplan komme
med en grundigere vurdering av lønnsomhet og en evt. investeringsplan for gjennomføring av
solcelleanlegg på Rådhuset.
FO 7/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Etablering av
utstyrssentral
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Rådmannen besvarte spørsmålet:
Frivilligsentralen Stjørdal har allerede i noen år organisert en små skala utstyrsordning i sine
lokaler. I forbindelse med «Alle Med-dugnaden» høsten 2018 ble det opprettet et samarbeid
mellom Stjørdal kommune og Frivilligsentralen, for blant annet å sikre alle barn i Stjørdal en
meningsfull fritid hvor de kan oppleve mestring, felleskap og møte venner.
I den sammenheng gikk man sammen om å søke penger fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (BufDir), om midler til etablering av en BUA ordning hos Frivilligsentralen i
Stjørdal. Svar på søknaden ventes i mai/juni.
Over hele landet finnes det utstyrsordninger, hvor man kan låne utstyr til sport og friluftsliv.
BUA er navnet på mange av dem. BUA er ment å være hele kommunens felles utstyrs bod, hvor
du kan låne det du vil. Kanskje har du lyst til å prøve noe nytt, eller har vokst fra skiene fra i
fjor. I BUA kan du låne bra utstyr og teste forskjellige aktiviteter, se hva du liker og kanskje
finne en aktivitet du vil fortsette med. Du kan låne utstyret i en hel uke og det er gratis. Det er
enkelt, trygt og moro å låne i BUA.

BUA-nettverket består i dag av 88 utlånsordninger i 75 kommuner fordelt på 16 fylker. Alle
har et felles mål om å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter. BUA
er en nasjonal forening som gjør det enkelt for kommuner, lag og foreninger å drive utlån av
sport- og fritidsutstyr. Fra vårt eget fylke viser tall for januar 2018 at BUA Levanger hadde 1030
utlån og BUA Steinkjer hadde 796 utlån. Utlånstall fra BUA Steinkjer i januar 2019 var hele
1001 utlån. Tallene viser at det så absolutt er et marked for utstyrssentraler rundt i fylket.
Det vil også bli lagt inn søknad til en nyopprettet ordning fra Trøndelag Fylkeskommune om
oppstarts midler til «Støtte til etablering av Utstyrsentraler». Fylkeskommunen har satt av kr
800.000 til formålet i 2019. Her kan det søkes om støtte til innkjøp av sports og friluftsutstyr,
leie av lokaler og andre utgifter i oppstarten.
Stjørdal kommune bevilget i budsjett for 2019 kr 100.000 til en ordning «Alle Med», hvor det
gis støtte til aktiviteter og utstyr slik at barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta
på organiserte fritidsaktiviteter. Lag og organisasjoner kan søke. I løpet av april vil Etat kultur
ha på plass en elektronisk støtteordning knyttet til dette budsjett vedtaket som vi kaller
Kontigentkassen. Her skal det, ved gitte forutsetninger, være mulig for ledere i lag og foreninger
å søke bidrag som kan muliggjøre at familier med svak økonomi kan få hjelp til å betale
kontingenter og utstyr i forbindelse med deltagelse i ulike aktiviteter.
Lykkes man med å etablere de nevnte ordningene vil Stjørdal kommune stå godt rustet for å
bidra til at alle som ønsker det, gratis skal ha mulighet til å disponere det utstyr som trengs for å
være fysisk aktive og delta i idrett og friluftsliv.
Ann – Inger Leirtrø (AP) trakk sitt forslag.
FO 8/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.19 - Dyrevelferdsinstruks for
Stjørdal kommune
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Rådmannen gjennomgår og tilgjengeliggjør informasjon fra Mattilsynet om dyrevelferd
ovenfor kommunens ansatte og innbyggere.
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Rådmannen besvarte spørsmålet:
Det er Mattilsynet som forvalter regelverket på området dyrevelferd, gjennom dyrevelferdsloven
(Lov om dyrevelferd). Formålet med dyrevelferdsloven er å fremme god dyrevelferd og respekt
for dyr. Lovens §§ 4 og 5 beskriver at alle har hjelpeplikt og plikt til å varsle Mattilsynet om
kritikkverdige forhold som gjelder dyr. På Mattilsynets nettside ligger det veiledningsmateriell
om hva loven innebærer. Dyrevelferdsloven gjelder for alle innbyggere i landet, og kommunene
har ingen spesiell myndighet på området.
Rådmannen har vurdert forslaget om innføring av dyrevelferdsinstruks for Stjørdal kommune. Å
utarbeide og følge opp en dyrevelferdsinstruks vil kreve ressurser fra flere av kommunens etater.
Med utgangspunkt i formuleringene i dyrevelferdsloven er det etter Rådmannens vurdering ikke
nødvendig med en egen instruks for ansatte i kommunen. Rådmannen er heller ikke kjent med at
det er utarbeidet en slik instruks i andre kommuner.

Rådmannen har ikke inntrykk av at dyrevelferden i Stjørdal er spesielt kritikkverdig, men ser at
det kunne ha vært formålstjenlig med mer informasjon om regelverket, både ovenfor
befolkningen og ansatte.
Forslag til vedtak:
Rådmannen gjennomgår og tilgjengeliggjør informasjon fra Mattilsynet om dyrevelferd ovenfor
kommunens ansatte og innbyggere.
Ordfører Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen gjennomgår og tilgjengeliggjør informasjon fra Mattilsynet om dyrevelferd ovenfor
kommunens ansatte og innbyggere.
Ordførerens (SP) forslag enstemmig vedtatt.
FO 9/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Å bygge lag rundt
barn som strever
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Rådmannen besvarte interpellasjonen:
Når kommunestyret vedtok nedlegging av grunnskoleteamet ble det ikke tatt inn flere saker for
oppfølging i teamet, og de sakene som allerede var startet opp ble gjort ferdig.
I dag bidrar enhet barn og ungdom med gruppetilbud for elever over 12 år, de arbeider med
enkeltelever, deltar i tverrfaglig team på skolene og er ute på foreldremøter og informerer om de
ulike tilbudene de gir. Ellers skal PPT veilede skolene i saker hvor det må settes inn rask hjelp.
Uttalelsene i formannskapets økonomiseminar tufter på kommunens arbeid med å følge opp
kommunestyrevedtaket om å samorganisere tjenester som rettes mot barn, unge og deres
familier. Det er både lokale og nasjonale føringer som peker på at dette er et viktig arbeid for å
kunne gi bedre, og best mulig tilpasset hjelp til de som trenger det, og at hjelpen blir gitt så
koordinert og tidlig som mulig.
Jfr. Orienteringen som ble gitt av politiet under formannskapets møte 04.04.19. Lensmann Ketil
Ravlo og politikontakt Hanne Blekkan er klar på at de ønsker et bedre flerfaglig samarbeid
omkring barn og unge, og peker på dette i avtalen om tjenestesamarbeidet som ble skrevet under
av lensmann og ordfører i går, i formannskapsmøtet.
I arbeidet med å utrede en ny virksomhetsetablering «Barn og familietjeneste» er målet å sikre
behovene for økt brukermedvirkning og involvering, økt tverrfaglighet, rett hjelp på rett sted,
mer helhet, sammenheng og samtidighet i tjenestetilbudet, fokus på samhandling og samordning
mellom tjenestene, samt riktig forvaltningspraksis, skjønnsutøvelse og økt rettssikkerhet.
Dette må også ses i sammenheng med at forslag til ny barnevernslov som er sendt ut på høring.
Den nye barnevernloven skal sikre sårbare barn og familier bedre. Loven skal øke kvaliteten i
barnevernstjenesten, og styrke rettighetene til de barna som trenger det aller mest.
Gjennom bedre forebygging er målet å få ned antallet akuttvedtak og omsorgsovertagelser.
Barnas behov skal settes i sentrum. Det blir særlig viktig å satse på forebygging og tidlig
innsats. Kommunene blir med denne loven gitt et tydelig ansvar for å jobbe helhetlig med
forebygging.

Den nye loven skal bli et bedre faglig verktøy for barnevernstjenesten og andre aktører i
barnevernet, og gjøre dem i stand til å gi et bedre tilbud til barna og familiene. For å lykkes med
dette pålegges kommunene å koordinere det forebyggende arbeidet bedre. De må se tilbudet til
barn og unge i sammenheng, og ha en plan for hvordan tjenestene skal samarbeide.
Flerfaglig samarbeid er sentralt for å få til tidlig innsats og inkludering for barn med
læringsutfordringer. Det gjelder både innad i barnehagen og skolen, og med faggrupper og
instanser utenfor – i tillegg til barnets foresatte.
Tidlig innsats, inkludering og samarbeid er sentrale temaer for å fremme læring og sosial
tilhørighet i barnehage og skole. I St.meld.nr.16 (1) står det at «tidlig innsats må forstås både
som innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv, og tidlig inngripen når problemene oppstår eller
avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder». De som ikke har
tilfredsstillende utvikling og læring skal oppdages, og tiltak for utvikling av språk, kunnskap og
sosiale ferdigheter skal raskt igangsettes. Stortingsmeldingen er klar på at man raskt må
identifisere barn som kan trenge noe ekstra og sette i gang tiltak. En holdning om å vente og se
er normalt ikke akseptabelt. Mange barn kan unngå større vansker senere når man setter inn
tidlige og riktige tiltak.
Inkludering gjelder både barn, unge og voksne, i barnehage, skole, arbeidsliv og i samfunnet
ellers. Det innebærer deltakelse sosialt i læringsfellesskapet på lik linje med andre.
Vi deltar i et forskningsprosjekt med NIFU, hvor de forsker på effekten av økt
helsesykepleierressurs på skolen. Vi utnytter deltagelsen i dette forskningsprosjektet til å styrke
samarbeidet mellom skolene og skolehelsetjenesten.
Når det gjelder det videre arbeidet for å sikre bedre koordinerte og flerfaglige tjenester til barn,
unge og deres familier som ytes så tidlig som mulig, så vil vi komme tilbake til det når saken om
ny virksomhetsetablering av tjenester som rettes mot barn, unge og deres familier legges fram.
Dette arbeidet er som sagt, i gang med.
Anja E. Ristad (SV) forslag:
Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret der det kommer klart fram hvordan
Grunnskoleteamets tidligere oppgaver skal bli ivaretatt innenfor kommunens øvrige tilbud.

Ristads (SV) forslag til vedtak falt med 20 stemmer mot 21 stemmer.
FO 10/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Sommeråpne
idrettshaller
Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Rådmannen besvarte interpellasjonen:
Det at åpningstiden i idrettshallene skulle følge skoleruten og være stengt i skolens ferier har
trolig vært slik siden tidlig 2000 tallet.
Denne stengingen gir drift- og renholdspersonalet av hallen muligheten for de nødvendige drift
og vedlikeholdsoppgavene. Park- og idrettsområdet er svært sesongpreget i sin drift og
hallbetjentene som har sin arbeidsplass i idrettshaller i vinterhalvåret benyttes til å styrke parkog idrettsområdet når aktiviteten i hallene avtar og sesongen ute tiltar.
Dette gjør at man utnytter arbeidskapasiteten der det er mest trykk i de ulike sesongene. Det gjør
også og at man ikke har større behov for kortere ansettelser knyttet til ferieavvikling.

Denne sommeren har man sett på muligheten med å imøtekomme ønskene om åpen hall og det
er planlagt å prøve å holde Fjellhallen åpen. Det er noen forutsetninger for å lykkes med dette.
Man må fylle hele kvelder før man åpner flere dager pr. uke og det er tenkt delvis bemannet med
hallvakter på dugnad da egne hallbetjenter er ute på sesongarbeid eller ferieavvikling.
Anja E. Ristad (SV) forslag:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak på neste kommunestyremøte som vurderer
kostnadene og fordelene ved sommeråpne idrettshaller. Saksfremlegget skal også inneholde en
mulig løsning for å tilby åpne haller nå i sommer, der stengingen er begrenset til fire
uker.

Ristads (SV) forslag falt med 24 stemmer mot 17 stemmer.

Saker til behandling
PS 28/19 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 10.04.2019
Protokollen godkjent.

