STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Fjernmøte

Møtedato:

02.04.2020

Tidspunkt:
Fra sak:

17:00 - 21:30
PS 23/20

Til sak:

PS 35/20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
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Ivar Vigdenes
SP
Eli Arnstad
SP
Siv Sætran
SP
Erik Bjørgum
SP
Karoline Sunde Storflor
SP
Nils Norbotn
SP
Tor Helge Forbord Slind
SP
Henrik Josteinsson Myhr
SP
Paal Skjei
SP
Ann-Inger Leirtrø
AP
Marit Evjen Hernes
AP
Kristin Almhjell Jenssen
AP
Torger Størseth
AP
Per Erik Moen
AP
Geir Falck Anderssen
H
Rune Larsen
H
Nelly Anita Lian
FRP
Morten Harper
SV
Espen Myhr Grandalsmo
R
Leif Eggen
V
Lise Regine Rasmussen
MDG

Navn
Ole Hermod Sandvik
Dorthea Elverum
Rolf Charles Berg
Einar Smågård
Roar Brekken
Therese Horten
Monika Renå Rønsåsbjørg
Ketil Einar Nilsen
Jan Inge Kaspersen
Håkon Einarsve
Idar Aspmodal
Magnar Børseth
Sissel Helen Bakken
Stian Flobergseter
Renate Trøan Bjørshol
Arild Gressetvold
Anja Elisabeth Ristad
Annette Tollefsen Jensen
Tor Helge Rimul
Gunnar Uglem
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H
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
FRP
SV
KRF
R
MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.

Navn

Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Møtte for

Rep.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tore Rømo
Albert Adriaan Verhagen
Roar Størset
Hans Frederik Selvaag
Ann Kristin Geving
Jarle Førde
Bjørn Bremseth
Mette Wigdahl
Møtet ble ledet av:

Stilling
Konstituert kommunedirektør
Leder HR – og innovasjon
Leder økonomi
Leder etat omsorg
Leder etat oppvekst
Leder etat kultur
Konstituert leder etat teknisk
Formannskapssekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort i stedets avis, kommunens hjemmesider og med skriftlig innkalling
til hver enkelt representant.
Kulturelt innslag fra Stjørdal kulturskole ble sendt ut til medlemmene digitalt før møtet,
og ligger også på kommunens hjemmeside.
Til å godkjenne protokollen sammen med varaordfører og sekretær ble følgende
representanter valgt:
Anja E. Ristad (SV), Siv Sætran (SP) og Roar Brekken (SP)
Konstituert kommunedirektør, Tore Rømo orienterte om sitasjonen i kommunen i
forhold til koronasituasjonen.

Saksliste for Kommunestyret i møte 02.04.2020
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Referatsaker
RS 1/20

VærMed for en bedre folkehelse i Værnesregionen (Frosta,
Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal)

2020/1907

RS 2/20

Godkjenning av kommunal lånegaranti Stjørdals-Blink
fotball

2020/278

RS 3/20

Godkjenning av kommunal garanti for Fides Eiendom

2019/4586

Saker til behandling
PS 23/20

Planforespørsel - Prestmoen gnr/bnr 108/6 og gnr/bnr
108/169.

2020/1746

PS 24/20

3-045 Skatvalshaugen boligfelt detaljregulering 3.gangsbehandling

2016/3279

PS 25/20

Tilskudd til bredbåndsutbygging på Skatval, øst for E6

2017/3069

PS 26/20

Tilskudd til bredbåndsutbygging på Røkke og Fløan

2017/3069

PS 27/20

Ressursfordelingsmodell grunnskole 2020

2018/10658

PS 28/20

Kontrollutvalgets årsrapport 2019

2020/2116

PS 29/20

KOMREV, KONSEK og Værnesregionen,
endringer/nyvalg i representasjon fra Stjørdal kommune

2019/6687

PS 30/20

Trondheimsregionen, ny samarbeidsavtale

2008/7515

PS 31/20

Oppsigelse av vertskommuneavtale om felles
forvaltningskontor i Værnesregionen

2012/3477

PS 32/20

Oppsigelse av vertskommuneavtale Værnesregionen DMS

2012/5196

PS 33/20

Midlertidig delegasjon fra kommunestyret til
formannskapet

2020/2248

PS 34/20

Etat teknisk drift - enhet Eiendom - Vedlikeholdsplan
kommunale bygg 2020

2020/1780

Interpellasjoner
FO 9/20

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 02.04.20 Renhold og begrensning av fare for koronasmitte

2020/2363

FO 10/20

Interpellasjon i kommunestyret 26.03.20 - Evakuer barna
fra Moria

2020/2423

Saker til behandling
PS 35/20

Godkjenning av protokoll

Referatsaker
RS 1/20 VærMed for en bedre folkehelse i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Tydal
og Stjørdal)
RS 2/20 Godkjenning av kommunal lånegaranti Stjørdals-Blink fotball
RS 3/20 Godkjenning av kommunal garanti for Fides Eiendom

Saker til behandling
PS 23/20 Planforespørsel - Prestmoen gnr/bnr 108/6 og gnr/bnr 108/169.
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Stjørdal kommune er positiv til oppstart av privat reguleringsplan på eiendommene
gnr/bnr 108/6 og gnr/bnr 108/169, med formål om å regulere til boliger med tilhørende
funksjoner.
Reguleringsplanprosessen kan igangsettes på vilkår beskrevet i konklusjonen i saken.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Geir Falck Anderssen (H) stilte spørsmål om sin habilitet, har tidligere hatt oppdrag for Treco
Eiendom AS.
Anderssen (H) fratrer under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag: Anderssen (H) er habil vurdert etter Forvaltningslovens § 6, 2.
ledd.
Enstemmig vedtatt.
Geir Falck Anderssen tiltrådte etter vurdering av sin habilitet, nå 41 av 41 medlemmer.
Utvalg Plan og Miljøs innstilling vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.
Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 25.03.2020
Stjørdal kommune er positiv til oppstart av privat reguleringsplan på eiendommene gnr/bnr
108/6 og gnr/bnr 108/169, med formål om å regulere til boliger med tilhørende funksjoner.
Reguleringsplanprosessen kan igangsettes på vilkår beskrevet i konklusjonen i saken.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 25.03.2020
Geir Falck Anderssen (H) stilte spørsmål om sin habilitet, har tidligere hatt oppdrag for Treco
Eiendom AS.
Anderssen (H) fratrer under behandling av sin habilitet. Nå 10 av 11 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag: Anderssen (H) er habil vurdert etter Forvaltningslovens § 6, 2.
ledd.
Enstemmig vedtatt.
Geir Falck Anderssen tiltrådte etter vurdering av sin habilitet, nå 11 av 11 medlemmer.
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Stjørdal kommune er positiv til oppstart av privat reguleringsplan på eiendommene gnr/bnr
108/6 og gnr/bnr 108/169, med formål om å regulere til boliger med tilhørende funksjoner.
Reguleringsplanprosessen kan igangsettes på vilkår beskrevet i konklusjonen i saken.

PS 24/20 3-045 Skatvalshaugen boligfelt detaljregulering - 3.gangsbehandling
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 3-045
Skatvalshaugen boligfelt som vist på plankart sist revidert 25.11.2019, planbestemmelser sist
revidert 06.01.2020 og planbeskrivelse sist revidert 06.01.2020.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Utvalg Plan og Miljøs innstilling vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.

Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 01.04.2020
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 3-045
Skatvalshaugen boligfelt som vist på plankart sist revidert 25.11.2019, planbestemmelser sist
revidert 06.01.2020 og planbeskrivelse sist revidert 06.01.2020.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 01.04.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 3-045
Skatvalshaugen boligfelt som vist på plankart sist revidert 25.11.2019, planbestemmelser sist
revidert 06.01.2020 og planbeskrivelse sist revidert 06.01.2020.

PS 25/20 Tilskudd til bredbåndsutbygging på Skatval, øst for E6
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
1. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 1 693 375,2. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 640 000,- til bredbåndsutbygging
på Skatval, øst for E6 som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
3. Kr 394 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
4. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
5. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 1 693 375,6. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 640 000,- til bredbåndsutbygging på
Skatval, øst for E6 som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
7. Kr 394 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
8. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
9. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 1 693 375,10. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 640 000,- til bredbåndsutbygging på
Skatval, øst for E6 som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
11. Kr 394 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
12. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.
PS 26/20 Tilskudd til bredbåndsutbygging på Røkke og Fløan
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
13. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 650 000,14. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 224 000,- til bredbåndsutbygging
på Røkke og Fløan som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
15. Kr 138 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
16. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.
Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
17. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 650 000,18. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 224 000,- til bredbåndsutbygging på
Røkke og Fløan som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
19. Kr 138 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
20. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
21. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 650 000,22. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 224 000,- til bredbåndsutbygging på
Røkke og Fløan som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
23. Kr 138 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
24. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.
PS 27/20 Ressursfordelingsmodell grunnskole 2020
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i
skoleåret 2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.
Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling Vedtak i Formannskapet - 26.03.2020
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.
Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020

Håkon Einarsve (AP) fremmet følgende alternativt forslag:
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.
Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.
Votering:
Einarsves (AP) alternative forslag enstemmig vedtatt. Kommunedirektørens forslag falt.
Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.
Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.
Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
Idar Aspmodal (AP) fremmet følgende endringsforslag/tilleggsforslag:
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.
Nytt avsnitt:
Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.
Votering:
Aspmodals (AP) endringsforslag 1. avsnitt opp mot Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Aspmodals (AP) endringsforslag enstemmig vedtatt.
Aspmodals (AP) tilleggsforslag til 2. avsnitt enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som framlagt. Modellen evalueres skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen.

--- slutt på innstilling ---PS 28/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

PS 29/20 KOMREV, KONSEK og Værnesregionen, endringer/nyvalg i representasjon fra
Stjørdal kommune
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
1. Kommunestyret opphever tidligere vedtak i k.sak 84/2019 vedr. oppnevning til
representantskapene i KOMSEK Trøndelag og KOMREV.
2. Som kommunens representant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges Nelly
Anita Lian, som varamedlem velges Idar Aspmodal.
3. Nelly Lian velges som kommunens representant til representantskapet i KonSek
Trøndelag IKS med Idar Aspmodal som personlig varamedlem.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Dorthea Elverum (SP), leder i Valgutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:
Forslag på navn punkt 2 og 3.
2. Som kommunens representant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges Nelly Anita
Lian, som varamedlem velges Idar Aspmodal
3. Nelly Anita Lian velges som kommunens representant til representantskapet i KonSek
Trøndelag IKS med Idar Aspmodal som personlig varamedlem.

Kommunedirektørens punkt 1 og valgutvalgets punkt 2 og 3 enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
4. Kommunestyret opphever tidligere vedtak i k.sak 84/2019 vedr. oppnevning til
representantskapene i KOMSEK Trøndelag og KOMREV.
5. Som kommunens representant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges ……. ……,
som varamedlem velges ……….. ……
6. ……… ……….. velges som kommunens representant til representantskapet i KonSek
Trøndelag IKS med ……. …….. som personlig varamedlem.

PS 30/20 Trondheimsregionen, ny samarbeidsavtale
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Kommunestyret vedtar den foreslåtte samarbeidsavtalen som grunnlag for samarbeidet i
interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen.
Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunestyret vedtar den foreslåtte samarbeidsavtalen som grunnlag for samarbeidet i
interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar den foreslåtte samarbeidsavtalen som grunnlag for samarbeidet i
interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen

PS 31/20 Oppsigelse av vertskommuneavtale om felles forvaltningskontor i
Værnesregionen
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Saken tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Saken tas til orientering.
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Saken tas til orientering.

PS 32/20 Oppsigelse av vertskommuneavtale Værnesregionen DMS
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Saken tas til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Saken tas til orientering
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Saken tas til orientering

PS 33/20 Midlertidig delegasjon fra kommunestyret til formannskapet
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Kommunestyret i Stjørdal delegere midlertidig all sin vedtaksmyndighet til
formannskapet med unntak av det som etter kommuneloven og andre lover ikke kan
delegeres til andre organer og det som allerede er delegert etter delegasjonsreglementet og
økonomireglementet.
Delegeringen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake, senest kommunestyrets
første møte etter sommerferien, 10. september.
Alle saker som blir vedtatt etter denne midlertidige delegeringen skal legges frem for
kommunestyret ved første mulige møte som referatsak.

Gruppeledere i partier som ikke er representert i formannskapet, inviteres til å delta og
gis talerett i formannskapets møter i perioden delegeringen gjelder.
Formannskapets møter avholdes på de dager som i politisk møtekalender for 2020 er
avsatt til kommunestyremøter, i perioden delegeringen gjelder.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Renate T. Bjørshol (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Gruppeledere i partier som ikke er representert i formannskapet, inviteres til å delta og gis
talerett i formannskapets møter i perioden delegeringen gjelder.
Formannskapets møter avholdes på de dager som i politisk møtekalender for 2020 er avsatt til
kommunestyremøter, i perioden delegeringen gjelder.

Espen Myhr Grandalsmo (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
Gruppeledere for de partier som ikke er representert i formannskapet inviteres inn i alle
formannskapsmøter som er et resultat av delegert myndighet, med tale- og forslagsrett.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Dersom minst 1/3 av kommunestyrets representanter krever det, skal kommunestyret kalles
sammen til møte, jfr. kommuneloven § 11-2 c). Kommunestyret kan der oppheve delegasjonen.

Formannskapets innstilling vedtatt med 36 stemmer mot 5 stemmer.
Foreløpig votering mellom Bjørshols (H) tilleggsforslag første avsnitt mot Grandalsmos (R)
tilleggsforslag.
Bjørshols (H) tilleggsforslag vedtatt med 25 stemmer mot 16 stemmer for Grandalsmos (R)
tilleggsforslag.
Endelig votering Bjørshols (H) tilleggsforslag 1. avsnitt.
Bjørshols (H) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Bjørshols (H) tilleggsforslag 2. avsnitt vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.
Kaspersens (AP) tilleggsforslag falt med 25 stemmer mot 16 stemmer for tilleggsforslaget.

Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunestyret i Stjørdal delegere midlertidig all sin vedtaksmyndighet til formannskapet med
unntak av det som etter kommuneloven og andre lover ikke kan delegeres til andre organer og
det som allerede er delegert etter delegasjonsreglementet og økonomireglementet.
Delegeringen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake, senest kommunestyrets første
møte etter sommerferien, 10. september.
Alle saker som blir vedtatt etter denne midlertidige delegeringen skal legges frem for
kommunestyret ved første mulige møte som referatsak.
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Espen Myhr Grandalsmo (R) fremmet følgende forslag:
Dersom det på grunn av hensynet til smittevern mot Covid-19 (Koronavirus) ikke er mulig å
samle et vedtaksdyktig kommunestyre, gjøres følgende midlertidige delegering gjeldende, med
henvisning til kommunelovens § 5-3:
1. Kommunestyret delegerer sin politiske beslutningsmyndighet til formannskapet.
2. Delegasjonen er midlertidig og baserer seg på anbefalte føringer fra regjering.
3. Kommunestyremøtene gjennomføres digitalt så snart dette er praktisk gjennomførbart og
situasjonen tilsier at denne møteformen bør benyttes
4. Gruppeledere for de partier som ikke er representert i formannskapet inviteres inn i alle
formannskapsmøter som er et resultat av delegert myndighet, med tale- og forslagsrett.
Delegeringen gjelder saker som er direkte knyttet til corona-virussituasjonen og saker hvor
sentrale myndigheter krever/pålegger raske beslutninger.
Delegert myndighet inndras når det ikke lenger foreligger grunnlag for delegasjonen.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ordinære Kommunestyremøter avholdes som vedtatt i møtekalenderen for 2020.

Gunnar Uglem (MDG) fremmet følgende forslag:
2. Avsnitt:
Delegasjonen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake. I de tilfeller der det er mulig å
samle kommunestyre til møte, skal denne delegeringens videre gyldighet stadfestes.
Endres til:
Delegeringen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake, senest kommunestyrets første
møte etter sommerferien, 10. september.

Votering:
Grandalsmos (R) alternative forslag til innstilling i sin helhet falt med 7 stemmer mot 4 stemmer
for forslaget.
Kommunedirektørens forslag til innstilling i sin helhet vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.
Uglems (MDG) endringsforslag 2. avsnitt enstemmig vedtatt.
Grandalsmo (R) forslag punkt 4 falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Kaspersens (AP) forslag falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Stjørdal delegere midlertidig all sin vedtaksmyndighet til formannskapet med
unntak av det som etter kommuneloven og andre lover ikke kan delegeres til andre organer og
det som allerede er delegert etter delegasjonsreglementet og økonomireglementet.
Delegasjonen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake. I de tilfeller der det er mulig å
samle kommunestyre til møte, skal denne delegeringens videre gyldighet stadfestes.
Alle saker som blir vedtatt etter denne midlertidige delegeringen skal legges frem for
kommunestyret ved første mulige møte som referatsak.

PS 34/20 Etat teknisk drift - enhet Eiendom - Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i
2020 med et beløp på inntil 4,2 mill. kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som
Kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i sammenheng
med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med koronasituasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da
også med utførelse av lokale næringsaktører.
8. Kommunedirektøren bes legge ut nødvendige vedlikeholdsoppgaver så raskt som mulig,
særlig innenfor barnehage- og skolebygg som nå står tomme.
9. Planlagte investeringer i økonomiplanen vurderes tatt tidligere enn vedtatt, eksempelvis
innenfor kommunale veger og gatelys, oppfølging av boligsosial handlingsplan og
klimatiltak.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
 Kommunen inviterer til et lokalt trepartssamarbeid i Stjørdal, der kommunen med
administrativ og tverrpolitisk sammensetning ber LO og næringsforeningen med på et
samarbeid for å finne de tiltakene som best kan løfte det lokale næringslivet, og sikre
arbeidsplassene fremover.
 De ekstraordinære investeringstiltakene kan gjennomføres innenfor rammen av 35 mill
kr for 2020 og dekkes opp av disposisjonsfondet.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Kaspersens (AP) tilleggsforslag kulepunkt 1 falt med 25 stemmer mot 16 stemmer for
tilleggsforslaget.
Kaspersens (AP) tilleggsforslag kulepunkt 2 falt med 26 stemmer mot 15 stemmer for
tilleggsforslaget.
Vedtak i Formannskapet - 26.03.2020
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke ligger
under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold kan
dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i 2020
med et beløp på inntil 4,2 mill. kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som kan
utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i sammenheng med
ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med korona-situasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også
med utførelse av lokale næringsaktører.



Kommunedirektøren bes legge ut nødvendige vedlikeholdsoppgaver så raskt som mulig,
særlig innenfor barnehage- og skolebygg som nå står tomme.
Planlagte investeringer i økonomiplanen vurderes tatt tidligere enn vedtatt, eksempelvis
innenfor kommunale veger og gatelys, oppfølging av boligsosial handlingsplan og
klimatiltak.

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Gunnar Uglem fremmet et omforent forslag fra SP, KrF, FrP, H og MDG:

1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke ligger
under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold kan
dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i 2020
med et beløp på inntil 4,2 mill. kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som kan
utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i sammenheng med
ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med korona-situasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også
med utførelse av lokale næringsaktører.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag for å sikre arbeidsplasser i
kommunen og raskere få gjennomført vedlikeholdsplan bygg:







Kommunedirektøren bes legge ut nødvendige vedlikeholdsoppgaver så raskt som mulig,
særlig innenfor barnehage- og skolebygg som nå står tomme.
Planlagte investeringer i økonomiplanen vurderes tatt tidligere enn vedtatt, eksempelvis
innenfor kommunale veger og gatelys, oppfølging av boligsosial handlingsplan og
klimatiltak.
Kommunen inviterer til et lokalt trepartssamarbeid i Stjørdal, der kommunen med
administrativ og tverrpolitisk sammensetning ber LO og næringsforeningen med på et
samarbeid for å finne de tiltakene som best kan løfte det lokale næringslivet, og sikre
arbeidsplassene fremover.
De ekstraordinære investeringstiltakene kan gjennomføres innenfor rammen av 35 mill
kr for 2020 og dekkes opp av disposisjonsfondet.

Votering:
Uglems omforente forslag enstemmig vedtatt. Kommunedirektørens forslag falt.
Kaspersens (AP) kulepunkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Kaspersens (AP) kulepunkt 3 og 4 falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 25.03.2020
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 mill.kr til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr av disposisjonsfondet
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr av disposisjonsfondet
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter som
dekkes av disposisjonsfondet for 2020 med et beløp på inntil 4,2 mill.kr. Resterende
omsorgsbygg må søkes innarbeides i økonomiplan for 2021 – 2024.

6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som
kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette sees i sammenheng
med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med
koronasituasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagt vedlikeholdet så raskt som mulig, da
også med utførelse av lokale næringsaktører.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 25.03.2020
Marit Hernes (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 6:
Utvalg plan og miljø ønsker å bruke mer til vedlikehold, og ber formannskapet foreslå for
kommunestyret å bevilge mer av disposisjonsfondet. Dette da disposisjonsfondet blir tilført
midler fra fjorårets overskudd.
Nytt punkt 7:
Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også med
utførelse av lokale næringsaktører.

Lise R. Rasmussen (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 6:
Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som kan
utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette sees i sammenheng med
ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med koronasituasjonen.
Nytt punkt 7:
Kommunedirektøren bes effektuere det planlagt vedlikeholdet så raskt som mulig, da også med
utførelse av lokale næringsaktører.
Votering:
Kommunedirektørens forslag punkt 1 til 5 enstemmig vedtatt.
Alternativ votering punkt 6:
Hernes (AP) forslag til innstiling falt med 3 stemmer mot 8 stemmer for Rasmussens (MDG)
forslag.
Omforent forslag fra Hernes (AP) og Rasmussen (MDG) enstemmig vedtatt.
Innstilling i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 mill kr til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.

4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i
2020 med et beløp på inntil 4,2 mill kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak
som kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i
sammenheng med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med
korona-situasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da
også med utførelse av lokale næringsaktører.

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
Gunnar Uglem fremmet et helhetlig omforent forslag fra H, Krf, Frp, SP og MDG.
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 mill kr til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i
2020 med et beløp på inntil 4,2 mill kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak
som kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i
sammenheng med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med
korona-situasjonen.
Idar Aspmodal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 7:
Utvalg kultur og levekår ønsker å bruke mer til vedlikehold, og ber formannskapet foreslå for
kommunestyret å bevilge mer av disposisjonsfondet. Dette da disposisjonsfondet blir tilført
midler fra fjorårets overskudd.
Nytt punkt 8:
Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også med
utførelse av lokale næringsaktører.
Votering:

Helhetlig votering over Kommunedirektørens forslag opp mot Uglems omforente forslag:
Uglems omforente forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer.
Aspmodals (AP) tilleggsforslag:
Nytt punkt 7:
Aspmodals (AP) tilleggsforslag falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
Nytt punkt 8:
Aspmodals (AP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Aspmodals (AP) punkt 8 blir nå punkt 7 i innstillingen.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
8. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
9. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 mill.kr til 3,5 mill. kr pr. år.
10. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr av disposisjonsfondet
11. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr av disposisjonsfondet
12. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter som
dekkes av disposisjonsfondet for 2020 med et beløp på inntil 4,2 mill.kr. Resterende
omsorgsbygg må søkes innarbeides i økonomiplan for 2021 – 2024.

Interpellasjoner
FO 9/20 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 02.04.20 - Renhold og begrensning av
fare for koronasmitte

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Ordfører,
Stjørdal kommune følger helsedirektoratets anmodninger om adgangskontroll i
helseinstitusjoner for å ivareta smittevernet til sårbare pasientgrupper som eldre og syke. I
tillegg er ansatte under konstant påminnelse om å bli hjemme ved noen symptomer på
forkjølelse og sykdom. Personell som jobber i renhold inngår i de samfunnskritiske
funksjonene i samfunnet, som behøver en så god sikring som mulig mot smitte.
Stjørdal kommune har daglig renhold med økt frekvens på berøringspunkter som dørhåndtak,
lysbrytere osv. på institusjoner og bosenter, og at helsepersonell desinfiserer
berøringspunkter. Renholderne skal bruke arbeidstøy og smittevernutstyr som er på plassene.
Kommuneoverlegen har informert om egenskaper koronaviruset har, slik at enhet renhold
endrer sine renholdsrutiner i henhold til de oppdateringene som mottas. Koronaviruset har
egenskaper som gjør at ordinær vask med vann og mopp ikke er tilstrekkelig. Kapselen som
viruset er beskyttet av er skjør, dvs. den lar seg ødelegge med vaskemidler og med sprit. En
trenger ikke ta i bruk Virkon mot dette, slik vi må ved Norovirus.
De ansatte i renhold vil denne uken få en ny turnus som øker bemanningen til alle
institusjoner og bosenter, og de utvider renholdet til seks dager i uken. Ansatte ved renhold
vil få en egen koronaplan og sjekkliste. Koronaplanen viser hvem som har renholdsansvar og
hvem på stedet sikrer at metodikken og standarden på renholdet er kvalitetssikret. Ansatte
ved enhet renhold skal i tillegg gjennomføre e-opplæring i smittevern.
Denne nye turnusen samt at man må ha backup (likt Brann og Vann- og avløp), vil gi en
mangel på ansatte på renhold på andre bygg slik som
skole/barnehager/adm.bygg/kulturbygg.
Det vil nå bli rekruttert, i all hovedsak internt, slik at renhold i disse byggene, ved opplæring
kan gjøres av vikarer/midlertidig ansatte/ og tjenestens egne ansatte.
Som et tiltak på bosentrene og institusjoner i kommunen er det opprettet egen gruppe som
tar ansvaret for inn-/og utflytting fra leiligheter/rom, og som koordineres av enhet eiendom.
Gruppa vil pakke ned og overlevere flyttelass til pårørende ved utflytting, samt vaske
leilighet slik at den er klar for ny beboer. Ved innflytting tas flyttelasset imot og vaskes før
innflytting for å sikre mot smitte inn i institusjon. Dette vil avlaste enhet renhold og
kommunen får brukt egne ansatte som har ledig kapasitet som følge av koronaviruset.
Kommunedirektøren er informert med at renholdsleder hadde møte med omsorg i forrige
uke, der det ble et ønske om at en renholder er på hver etasje/avdeling for å stoppe evt.
smitteveier.
Stjørdal kommune følger opp på evt. endringer eller nye tiltak nasjonalt og lokalt som settes
i verk for å håndtere de utfordringer kommunen står i, dette for å ta godt vare på ansatte og
brukere av tjenestene i kommunen.

FO 10/20 Interpellasjon i kommunestyret 26.03.20 - Evakuer barna fra Moria
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Stjørdal vil vurdere bosetting av flyktninger etter anmodning fra Imdi på ordinært vis.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Ordfører,
Engasjementet for svake grupper, og som kommer til uttrykk i representanten Harpers
interpellasjon, er et engasjement som er legitimt, forståelig, og som jeg deler. Ordføreren og
Harper kan riktignok ha noe ulik innfallsvinkel rundt hva som samlet sett er den beste strategien
for å avhjelpe mest mulig nød utenfor rikets grenser, men engasjementet er det samme. Både
ordføreren og Harper har vel derfor også brukt ulike arenaer for å gi til kjenne sine syn hva
gjelder norsk flyktninge- og asylpolitikk i stort.

Når det er sagt tilligger det nasjonale myndigheter å utforme og ta stilling til de spørsmålene
som Harper reiser i sin interpellasjon, og ordføreren er på prinsipielt grunnlag skeptisk til en
utvikling der hvor ulike fylkesting og kommunestyrer som organer inntar en utenrikspolitisk
rolle. Av den grunn mener jeg det blir feil av kommunestyret i Stjørdal å ta stilling til de forslag
som Harper framsetter.

Dersom nasjonale myndigheter skulle finne å ta imot flyktninger fra den i dette tilfellet
spesifiserte gruppen og flyktningeleiren blant verdens mange, så vil det igjen være opp til norske
kommuner å ta stilling til bosetting gjennom anmodninger fra Imdi når dette eventuelt kommer
så langt.

Ordføreren vil derfor foreslå følgende alternative forslag til Harpers fremsatte:
Stjørdal vil vurdere bosetting av flyktninger etter anmodning fra Imdi på ordinært vis.

Harpers (SV) forslag punkt 1 falt med 24 stemmer mot 17 stemmer for forslaget.
Harpers (SV) forslag punkt 2 falt med 26 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.
Ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Igjen ser vi at det utspiller seg store menneskelige tragedier for flyktninger ved grensen til
Europa. I flyktningleiren Moria på øya Lesvos i Hellas bor det 20 000 mennesker i en leir som
er bygget for 3000. Mange av flyktningene er barn, og over 1000 av dem er enslige mindreårige.
Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable – de er livsfarlige, inhumane og håpløse.
Flyktningene mangler mat, tak over hodet, sanitæranlegg, helsehjelp og medisiner, klær og sko,
og skolegang. Flere mennesker har mistet livet i leiren og stadig flere forsøker å ta sitt eget liv.
Moria er ikke levelig for noen, men det haster særlig med å evakuere barna.
Hellas har bedt om hjelp til å ta imot barn som lever i de umenneskelige forholdene uten
omsorgspersoner. Behandlingen av flyktningene i Hellas er Europas skam. SV vil at Stjørdal
skal bidra til at Norge tar imot en andel av de foreldreløse barna som er strandet i de greske
leirene.
Spørsmål:
Hva mener ordføreren Stjørdal kan gjøre for å hjelpe barna i flyktningleiren Moria?

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Stjørdal støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria», og ber regjeringen
svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta imot enslige mindreårige.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Stjørdal skal
slutte seg til «Solidarity Cities», som er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide
om å håndtere flyktningestrømmen.

Saker til behandling
PS 35/20 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
Møteprotokoll godkjent.

