STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Komite Levekår

Møtested:

Formannskapssalen, Rådhuset

Møtedato:

05.03.2019

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 14:00
PS 8/19

Til sak:

PS 13/19

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Rep.
Gunnar Uglem
MDG
Ole Andreas Aftret
H
Torhild Holen Fikseaunet
KRF
Martha Richstad Berbu
AP
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Erling Weydahl
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Tove Irene Moan Andersen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ann Kristin Geving
Hans Frederik Selvaag
Terje Bakken
Anne Mari Grønseth
Hanne Elin Ovesen
Marit Røvik
Møtet ble ledet av:

Navn
Roar Brekken
Nelly Anita Lian
Espen Myhr Grandalsmo
Erlend Olsen Størseth

Rep.
SP
FRP
R
AP

Navn

Rep.

Møtte for
Erling Weydahl

Rep.
AP

Stilling
Etatsjef Oppvekst
Etatsjef Omsorg
Rådgiver Oppvekst
Saksbehandler
Formannskapssekretær
Lærling

Gunnar Uglem

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Merknader:
Befaring ved Halsen ungdomsskole, info om omlegging av undervisning v/ Anita
Grimsrud fra kl. 10:00
Orientering fra Laila Skjevik Vikan, Oppvekst, om barnehageopptaket før møtestart.

Saksliste for Komite Levekår i møte 05.03.2019
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Referatsaker
RS 4/19

Tilbud om deltakelse i forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenesten i perioden 2019- 2022, over
statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 65

2019/1385

RS 5/19

Pensjonsforbundets høringsuttalelse om forskrift om
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

2019/1530

Saker til behandling
PS 8/19

Skoleruta for skoleåret 2020-2021

2019/1471

PS 9/19

Ny praksis vedrørende utdeling av bibler til elever på 5.
trinn i grunnskolen

2019/1389

PS 10/19

Bosetting av flyktninger i 2019

2018/10432

PS 11/19

Glad Kafe og Bar AS - Prikktildeling

2016/9166

PS 12/19

Saksframlegg - Hangout Aktivitetssenter AS - serveringsog skjenkebevilling

2018/258

PS 13/19

Godkjenning av protokoll

Referatsaker
RS 4/19 Tilbud om deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten i
perioden 2019- 2022, over statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 65
RS 5/19 Pensjonsforbundets høringsuttalelse om forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Saker til behandling
PS 8/19 Skoleruta for skoleåret 2020-2021
Vedtak i Komite Levekår - 05.03.2019
Skoleruta for skoleåret 2020/2021 vedtas som framlagt, i tråd med skolerute for Trøndelag
fylkeskommune.
Behandling i Komite Levekår - 05.03.2019
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Skoleruta for skoleåret 2020/2021 vedtas som framlagt, i tråd med skolerute for Trøndelag
fylkeskommune.

PS 9/19 Ny praksis vedrørende utdeling av bibler til elever på 5. trinn i grunnskolen
Uttalelse i Komite Levekår - 05.03.2019
Ordningen med at Den norske kirke deler ut bibler på vegne av Stjørdal kommune avsluttes.
Den enkelte skole vedtar selv sine læremidler, og avgjør om det i KRLE skal benyttes klassesett
av bibler, om det deles ut en til hver elev, eller om det benyttes digital versjon.
Behandling i Komite Levekår - 05.03.2019
Torhild Fikseaunet (KRF) fremmet følgende forslag:
Ordningen med at Den norske kirke deler ut bibler på vegne av Stjørdal kommune avsluttes.
Den enkelte skole vedtar selv sine læremidler, og avgjør om det i KRLE skal benyttes klassesett
av bibler, om det deles ut en til hver elev, eller om det benyttes digital versjon.
Protokolltilførsel fra komiteen:
Komiteen bemerker at saksframlegget fra Rådmannen er mangelfullt, og at det ikke er
tilstrekkelig grunnlag for å si at tidligere praksis har vært lovstridig. Det vises i
saksframlegget til fritaksmuligheten i Opplæringslova §2-3a. Denne paragrafen
omhandler aktivitet tilknyttet faget KRLE som oppfattes som religionsutøvelse eller
tilslutning til et trossamfunn. Det gjelder altså ikke fritaksmulighet fra lærestoffet.
Komiteen ser ikke at informasjonsformidling fra Den norske kirke eller andre
trossamfunn faller inn under dette. Komiteen stiller seg derfor positiv til at eksterne
aktører, blant annet frivillige organisasjoner, trossamfunn eller andre, kan bidra med sin
ekspertise i skolens undervisning, også i KRLE. Der dette gjelder undervisning i KRLE,
skal eksterne aktører være innforstått med at læreplanen krever at undervisningen skal
være faglig og sakssvarende, og at forkynnelse ikke skal forekomme i undervisninga.
Fikseaunets (KRF) forslag første avsnitt enstemmig mot rådmannens forslag til innstilling.

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Praksisen med at Den norske kirke besøker alle 5. trinnselevene i Stjørdalsskolen og deler ut
bibler opphører.

PS 10/19 Bosetting av flyktninger i 2019
Uttalelse i Komite Levekår - 05.03.2019


1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 25 nye flyktninger i 2019 i tråd med
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 2. Eventuelle familiegjenforente kommer utenom kvoten for mottak.
3. Kommunestyret forutsetter bosetting i alle kommunedelene.
Behandling i Komite Levekår - 05.03.2019
Nelly A. Lian (FRP) fremmet følgende endringsforslag pkt.1:
1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 10 nye flyktninger i 2019 i tråd med
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret forutsetter bosetting i alle kommunedelene.
Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme for Lians forslag..
Aftrets (H) forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.03.2019
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.
Uttalelse i Eldrerådet - 04.03.2019



1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 25 nye flyktninger i 2019 i tråd med
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
2. Eventuelle familiegjenforente kommer utenom kvoten for mottak.

Behandling i Eldrerådet - 04.03.2019
Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til innstilling.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 04.03.2019



1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 25 nye flyktninger i 2019 i tråd med
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
2. Eventuelle familiegjenforente kommer utenom kvoten for mottak.

Behandling i Ungdomsrådet - 04.03.2019
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:



1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 25 nye flyktninger i 2019 i tråd med
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
2. Eventuelle familiegjenforente kommer utenom kvoten for mottak.

PS 11/19 Glad Kafe og Bar AS - Prikktildeling
Vedtak i Komite Levekår - 05.03.2019
Glad kafe og bar AS tildeles 2 prikker for overtredelse av alkoholforskriften kap.4-1 jfr. §
10-3,3 ledd.
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted.
Dersom summen av prikker i løpet av en periode på 2 år kommer opp i 12, kan bevillingen
inndras i 1 uke, jf. forvaltningsloven § 16.
Behandling i Komite Levekår - 05.03.2019
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Glad kafe og bar AS tildeles 2 prikker for overtredelse av alkoholforskriften kap.4-1 jfr. § 103,3 ledd.
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted.
Dersom summen av prikker i løpet av en periode på 2 år kommer opp i 12, kan bevillingen
inndras i 1 uke, jf. forvaltningsloven § 16.

PS 12/19 Saksframlegg - Hangout Aktivitetssenter AS - serverings- og skjenkebevilling
Vedtak i Komite Levekår - 05.03.2019
Bevillingshaver:
Skjenkested:
Daglig leder:
Styrer:
Stedfortreder:
Skjenkeareal:

Hangout Aktivitetssenter AS , org. nr. 920 175 198
Kjøpmannsgata 40
Lisa Skjellfjord f. 18.09.79
Lisa Skjellfjord f. 18.09.79
Stian Kvam f. 24.04.84
Innendørs areal på 150 kvm med plass til 30 gjester, og utendørs på
15 kvm med plass til 10 gjester.

Skjenketid:

Innendørs:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 med skjenketid fra kl. 13.00 til kl.
20.00 mandag – torsdag, og søndag.
Skjenketid fra kl. 13.00 til kl. 23.00 fredag og lørdag.
Utendørs:
Samme som innendørs.
For 1. juledag skal det skjenkes som det var en hverdag.
Vilkår:
 Det skal ikke være pengespillautomater i tilknytning til skjenkestedet.
 Bevillingshaver skal delta i prosjektet Ansvarlig Vertskap.
 Det skal tilbys tilsvarende alkoholfritt alternativ til hver alkoholholdig drikke som
serveres. I tillegg kan det serveres cider og most, dersom serveringsstedet også
ønsker dette. Det vil si serveres det rødvin på stedet, skal de ha et alkoholfritt
rødvins-tilbud. Likeledes gjelder dette hvitvin og øl.
Bevillingen gis til og med 30.09.2020
Behandling i Komite Levekår - 05.03.2019
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Bevillingshaver:
Skjenkested:
Daglig leder:
Styrer:
Stedfortreder:
Skjenkeareal:

Hangout Aktivitetssenter AS , org. nr. 920 175 198
Kjøpmannsgata 40
Lisa Skjellfjord f. 18.09.79
Lisa Skjellfjord f. 18.09.79
Stian Kvam f. 24.04.84
Innendørs areal på 150 kvm med plass til 30 gjester, og utendørs på
15 kvm med plass til 10 gjester.

Skjenketid:

Innendørs:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 med skjenketid fra kl. 13.00 til kl.
20.00 mandag – torsdag, og søndag.
Skjenketid fra kl. 13.00 til kl. 23.00 fredag og lørdag.
Utendørs:
Samme som innendørs.
For 1. juledag skal det skjenkes som det var en hverdag.

Vilkår:
 Det skal ikke være pengespillautomater i tilknytning til skjenkestedet.
 Bevillingshaver skal delta i prosjektet Ansvarlig Vertskap.
 Det skal tilbys tilsvarende alkoholfritt alternativ til hver alkoholholdig drikke som
serveres. I tillegg kan det serveres cider og most, dersom serveringsstedet også

ønsker dette. Det vil si serveres det rødvin på stedet, skal de ha et alkoholfritt
rødvins-tilbud. Likeledes gjelder dette hvitvin og øl.
Bevillingen gis til og med 30.09.2020
PS 13/19 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Komite Levekår - 05.03.2019
Protokollen godkjent.

