STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Fjernmøte

Møtedato:

26.11.2020

Tidspunkt: 17:00 - 21:25
Fra sak:

PS 99/20

Til sak:

PS 116/20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Rep.
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
Gunnar Uglem
MDG
Torgrim Hogstad Hallem
V

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
Lise Regine Rasmussen

Rep.
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.
Paal Skjei (frem til kl. 18.30)
SP

Navn

Rep.

Møtte for
Paal Skjei

Rep.
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Karen Elverum (fra kl. 17.00 – 18.30)

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tor Jakob Reitan
Albert Adriaan Verhagen
Jarle Førde
Hans Frederik Selvaag
Ann Kristin Geving
Bente Næverdal
Roar Størset
Mette Wigdahl

Møtet ble ledet av:

Stilling
Kommunedirektør
HR- og innovasjon
Leder etat kultur
Leder etat omsorg
Leder etat oppvekst
Leder etat teknisk
Leder økonomi
Formannskapssekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort i lokal media, kommunens hjemmesider og med skriftlig innkalling
til hver enkelt representant.
Til å godkjenne protokollen sammen med ordfører og formannskapssekretær ble
følgende representanter valgt: Stian Flobergseter (AP), Karoline Sunde Storflor (SP) og
Geir Falck Anderssen (H).
Lufthavndirektør, Marit Helene Stigen orienterte om status Trondheim lufthavn,
Værnes.
Juridisk rådgiver, Bente Snustad orienterte om Vi2030.
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende: Sak 113/20 Kvalitetsmelding for
barnehage tas av sakslisten i henhold til vedtak i Utvalg Kultur og Levekår 17.11.20.
Enstemmig vedtatt.

Saksliste for Kommunestyret i møte 26.11.2020
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Referatsaker
RS 18/20

20200911 - Møteprotokoll - Kontrollutvalg

2020/7702

Saker til behandling
PS 99/20

Delegering av fullmakt til kommunedirektør om å
gjennomføre en omorganisering i kommunen

2020/753

PS 100/20

Planforespørsel - regulering av sentrumsområde S6 på Hell
- avklaring av premisser

2020/7018

PS 101/20

Planforespørsel - Stormyra Lauvåsen gnr/bnr 179/1 m.fl.

2020/7269

PS 102/20

Planforespørsel - Massedeponi gnr/bnr 179/1

2020/4429

PS 103/20

Planforespørsel - Regulering av masseuttak i
Langsteindalen

2020/5940

PS 104/20

4-056 - Mobakkan boligfelt - Reguleringsplan til 2. gangs
behandling

2019/942

PS 105/20

1-251 Stjørdal sentrum - 2. gangsbehandling mindre
endring

2012/5415

PS 106/20

Kommunevedtak for sikringsanlegg mot kvikkleireskred i
sone 662 Trælstad

2017/4997

PS 107/20

Klage på ekspropriasjonsvedtak - gnr. 105, bnr. 6 i Stjørdal

2015/2488

PS 108/20

Søknad om kommunal garanti - Bjørkbakken

2020/6894

PS 109/20

Konsek Trøndelag IKS, endring av selskapsavtale.

2020/7402

PS 110/20

Trondheim Havn, utfisjonering av eiendommer fra
Trondheim Havn og etablering av eiendomsselskap.
Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre kanalhavn,

2018/1573

PS 111/20

Endring av selskapsavtale Innherred renovasjon IKS

2016/9776

PS 112/20

Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politisk
råd

2020/647

PS 113/20

Kvalitetsmelding for barnehage 2019

2020/7387

PS 114/20

Politisk møteplan - 2021

2019/8566

PS 115/20

Etablering av Værnesregionen brann og redningstjeneste

2014/8552

Interpellasjoner
FO 34/20

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.11.2020 Trafikktiltak og ballbinge ved Skatval skole

2020/7651

FO 35/20

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.11.2020 Nei til handel med varer og tjenester fra okkuperte land

2020/7650

Saker til behandling
PS 116/20

Godkjenning av protokoll

TALETID KOMMUNESTYRET 26.11.2020
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

SP 16 repr.
AP 11 repr.
H
4 repr.
Frp 2 repr.
MdG 2 repr.
SV
2 repr.
Rødt 2 repr.
KrF 1 repr.
V
1 repr.

54 min
39 min
18 min
12 min
12 min
12 min
12 min
9 min
9 min

Sum 41 repr.

177 min

20 min
177 min
6 min
3 min

Referatsaker
RS 18/20 20200911 - Møteprotokoll - Kontrollutvalg

Saker til behandling
PS 99/20 Delegering av fullmakt til kommunedirektør om å gjennomføre en
omorganisering i kommunen
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
1. Kommunestyret tar informasjon fra prosjektet Vi2030 til orientering.
2. Kommunestyret gir KD fullmakt til å gjennomføre en omorganisering i kommunen
og vedta ny struktur for kommunens administrative organisering i tråd med
resultatene fra prosjektet Vi2030. Delegeringen omfatter både hovedstruktur og
underliggende strukturer.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
3. Kommunestyret tar informasjon fra prosjektet Vi2030 til orientering.
4. Kommunestyret gir KD fullmakt til å gjennomføre en omorganisering i kommunen og
vedta ny struktur for kommunens administrative organisering i tråd med resultatene fra
prosjektet Vi2030. Delegeringen omfatter både hovedstruktur og underliggende
strukturer.
PS 100/20 Planforespørsel - regulering av sentrumsområde S6 på Hell - avklaring av
premisser
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Stjørdal kommune gir unntak fra krav i kommuneplanens arealdel om områdeplan for
område S6 sentrumsområde Hell. Stjørdal kommune gir også unntak fra krav om at ny
trasé for fylkesveien på strekningen må være bygd før området kan bebygges.
Begrunnelse fremkommer under «Vurderinger».
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-1, 12-8 og 12-11.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Morten Harper (SV) fremmet følgende forslag:
Det forutsettes at areal som er dyrket mark ikke bebygges.
Foreløpig votering Harpers (SV) tilleggsforslag:
Harpers (SV) tilleggsforslag falt med 37 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Utvalg Plan og Miljøs innstilling vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.

Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Stjørdal kommune gir unntak fra krav i kommuneplanens arealdel om områdeplan for område
S6 sentrumsområde Hell. Stjørdal kommune gir også unntak fra krav om at ny trasé for
fylkesveien på strekningen må være bygd før området kan bebygges.
Begrunnelse fremkommer under «Vurderinger».
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-1, 12-8 og 12-11.
Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Stjørdal kommune gir unntak fra krav i kommuneplanens arealdel om områdeplan for område
S6 sentrumsområde Hell. Stjørdal kommune gir også unntak fra krav om at ny trasé for
fylkesveien på strekningen må være bygd før området kan bebygges.
Begrunnelse fremkommer under «Vurderinger».
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-1, 12-8 og 12-11.

PS 101/20 Planforespørsel - Stormyra Lauvåsen gnr/bnr 179/1 m.fl.
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Stjørdal kommune tillater oppstart av utvidet privat reguleringsplan på gnr/bnr 179/1,
med formål om å regulere til massedeponi for rene masser og utvidelse av masseuttak, i
sammenheng med endring av gjeldende reguleringsplan 2-046.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Annette Tollefsen Jensen (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet, er daglig leder for Hellrx AS.
Jensen (KRF) fratrer under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede. Leder
fremmet følgende forslag:
Jensen (KRF) er inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6, 2. Enstemmig vedtatt.
Til behandling av saken 40 av 41 medlemmer tilstede.
Utvalg Plan og Miljøs innstilling vedtatt med 36 stemmer mot 4 stemmer.
Jensen (KRF) tiltrådte etter behandling av saken. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede.

Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Stjørdal kommune tillater oppstart av utvidet privat reguleringsplan på gnr/bnr 179/1, med
formål om å regulere til massedeponi for rene masser og utvidelse av masseuttak, i sammenheng
med endring av gjeldende reguleringsplan 2-046.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune tillater oppstart av utvidet privat reguleringsplan på gnr/bnr 179/1, med
formål om å regulere til massedeponi for rene masser og utvidelse av masseuttak, i sammenheng
med endring av gjeldende reguleringsplan 2-046.
PS 102/20 Planforespørsel - Massedeponi gnr/bnr 179/1
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Stjørdal kommune tillater oppstart av privat reguleringsplan for massedeponi på gnr/bnr
179/1 Hell miljøpark, med formål om å regulere til massedeponi for rene masser og
gjenvinning av forurensede masser. Vilkår for igangsetting av planarbeid er at det gjøres
en kartlegging av arealbehov, behov og kapasitet for massedeponi i regionen, jf
vurderinger i saken.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Annette Tollefsen Jensen (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet, er daglig leder for Hellrx AS.
Jensen (KRF) fratrer under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede. Leder
fremmet følgende forslag:
Jensen (KRF) er inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6, 2. Enstemmig vedtatt.
Til behandling av saken 40 av 41 medlemmer tilstede.
Sissel Helen Bakken (AP) fremmet følgende alternative forslag:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtar Stjørdal kommune å stoppe det private
planinitiativet om regulering av deponi på eiendommen gnr/bnr 179/1, i påvente av regional
kartlegging og overordnet vurdering av deponiformål i kommuneplanrulleringen.
Geir Falck Anderssen (H) fremmet følende endringsforslag:
Stjørdal kommune tillater oppstart av privat reguleringsplan for massedeponi på gnr/bnr 179/1
Hell miljøpark, med formål om å regulere til massedeponi for rene masser og gjenvinning av
forurensede masser. Vilkår for igangsetting av planarbeid er at det gjøres en kartlegging av
arealbehov, behov og kapasitet for massedeponi i regionen, jf vurderinger i saken.
Foreløpig votering:
Bakkens (AP) alternative forslag falt med 17 stemmer mot 23 stemmer for innstilling fra Utvalg
Plan og Miljø.
Foreløpig votering:
Anderssens (H) endringsforslag vedtatt med 30 stemmer mot 10 stemmer for innstilling fra
Utvalg Plan og Miljø.

Endelig votering:
Anderssens (H) endringsforslag vedtatt med 22 stemmer mot 18 stemmer.
Jensen (KRF) tiltrådte etter behandling av saken. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede.
Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtar Stjørdal kommune å tillate planinitiativet
fra Norsk Gjenvinning m3 AS om regulering av deponi på eiendommen gnr/bnr 179/1.
Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Geir Falck Anderssen (H) fremmet følgende forslag:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtar Stjørdal kommune å tillate planinitiativet
fra Norsk Gjenvinning AS om regulering av deponi på eiendommen gnr/bnr 179/1.
Alternativ votering:
Anderssens (H) alternative forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for
kommunedirektørens forslag.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtar Stjørdal kommune å stoppe planinitiativet
fra Norsk Gjenvinning m3 AS om regulering av deponi på eiendommen gnr/bnr 179/1, i påvente
av regional kartlegging og overordnet vurdering av deponiformål i kommuneplanrulleringen.
PS 103/20 Planforespørsel - Regulering av masseuttak i Langsteindalen
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
1.

Stjørdal kommune er positiv til igangsetting av planarbeid for etablering av
masseuttak på eiendommene gnr./bnr. 5/1 og 5/2 i Langsteindalen. Vedtaket
gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8.

2.

For fremtidig reguleringsplanarbeid settes det vilkår om at myr og bekkedrag
ikke skal forringes.

Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Utvalg Plan og Miljøs innstilling vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.
Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
1.

Stjørdal kommune er positiv til igangsetting av planarbeid for etablering av
masseuttak på eiendommene gnr./bnr. 5/1 og 5/2 i Langsteindalen. Vedtaket gjøres
med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8.

2.

For fremtidig reguleringsplanarbeid settes det vilkår om at myr og bekkedrag ikke
skal forringes.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling
1.

Stjørdal kommune er positiv til igangsetting av planarbeid for etablering av
masseuttak på eiendommene gnr./bnr. 5/1 og 5/2 i Langsteindalen. Vedtaket gjøres
med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8.

2.

For fremtidig reguleringsplanarbeid settes det vilkår om at myr og bekkedrag ikke
skal forringes.

PS 104/20 4-056 - Mobakkan boligfelt - Reguleringsplan til 2. gangs behandling
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsplan for 4-056 - Mobakkan boligfelt, som vist på plankart med
tilhørende planbestemmelser, merket Stjørdal kommune, etat teknisk drift, datert
24.10.2019, sist revidert 21.09.2020.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Ketil Einar Nilsen (SP) stilte spørsmål om sin habilitet, er slekt med parten. Nilsen (SP) fratrer
under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede. Leder fremmet følgende
forslag:
Nilsen (SP) er inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav b. Enstemmig vedtatt.
Til behandling av saken 40 av 41 medlemmer tilstede.
Utvalg Plan og Miljøs innstilling enstemmig vedtatt.
Nilsen (SP) tiltrådte etter behandling av saken. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede.
Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsplan for 4-056 - Mobakkan boligfelt, som vist på plankart med
tilhørende planbestemmelser, merket Stjørdal kommune, etat teknisk drift, datert 24.10.2019,
sist revidert 21.09.2020.
Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Ketil Einar Nilsen (SP) stilte spørsmål om sin habilitet, er slekt med parten. Nilsen fratrer under
behandling av sin habilitet. Nå 10 av 11 medlemmer tilstede. Leder fremmet følgende forslag:
Nilsen (SP) er inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav b. Enstemmig vedtatt.
Til behandling av saken 10 av 11 medlemmer tilstede.
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Nilsen (SP) tiltrådte etter behandling av saken. Nå 11 av 11 medlemmer tilstede.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsplan for 4-056 - Mobakkan boligfelt, som vist på plankart med
tilhørende planbestemmelser, merket Stjørdal kommune, etat teknisk drift, datert 24.10.2019,
sist revidert 21.09.2020.

PS 105/20 1-251 Stjørdal sentrum - 2. gangsbehandling mindre endring
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Kommunestyret vedtar mindre endring av områderegulering 1-251 Stjørdal sentrum.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Utvalg Plan og Miljøs innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Kommunestyret vedtar mindre endring av områderegulering 1-251 Stjørdal sentrum.
Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar mindre endring av områderegulering 1-251 Stjørdal sentrum.

PS 106/20 Kommunevedtak for sikringsanlegg mot kvikkleireskred i sone 662 Trælstad
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
1. Kommunevedtak for sikringsanlegg mot flom og skred – 20054 – Sikringstiltak mot
kvikkleireskred i sone 662 Trælstad, Stjørdal kommune, avgis.
2. Kommunen dekker distriktsandelen på 20 prosent av faktisk medgåtte kostnader
basert på NVEs prosjektregnskap. I følge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen
utgjøre omtrent 1 804 000 kroner eks. mva.
3. Kommunens kostnader innarbeides ved saldering av kapitalbudsjettets ansvar
466.900, art 3470.
4. Kommunen påtar seg ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget.
Dette ansvaret medfører at kommunen må utføre og dekke kostnader til nødvendig
forvaltning, drift og vedlikehold og eventuell skjøtsel av anlegget. Ved større
vedlikeholdstiltak kan kommunen søke staten om bistand eller tilskudd etter det til
enhver tid gjeldende regler.
5. Hovedregel skal være at en i fremtiden fordeler deler av kommunens kostnader til
slike sikringstiltak på grunneiere som nyter fordel av de samme tiltakene.
Kommunedirektøren bes utarbeide en mal for dette.

Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende nytt punkt 5:
Hovedregel skal være at en i fremtiden fordeler deler av kommunens kostnader til slike
sikringstiltak på grunneiere som nyter fordel av de samme tiltakene.
Kommunedirektøren bes utarbeide en mal for dette.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Sandviks (H) forslag til nytt punkt 5 enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 19.11.2020
6. Kommunevedtak for sikringsanlegg mot flom og skred – 20054 – Sikringstiltak mot
kvikkleireskred i sone 662 Trælstad, Stjørdal kommune, avgis.
7. Kommunen dekker distriktsandelen på 20 prosent av faktisk medgåtte kostnader basert
på NVEs prosjektregnskap. I følge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre
omtrent 1 804 000 kroner eks. mva.
8. Kommunens kostnader innarbeides ved saldering av kapitalbudsjettets ansvar 466.900,
art 3470.
9. Kommunen påtar seg ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. Dette
ansvaret medfører at kommunen må utføre og dekke kostnader til nødvendig forvaltning,
drift og vedlikehold og eventuell skjøtsel av anlegget. Ved større vedlikeholdstiltak kan
kommunen søke staten om bistand eller tilskudd etter det til enhver tid gjeldende regler.
Behandling i Formannskapet - 19.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
10. Kommunevedtak for sikringsanlegg mot flom og skred – 20054 – Sikringstiltak mot
kvikkleireskred i sone 662 Trælstad, Stjørdal kommune, avgis.
11. Kommunen dekker distriktsandelen på 20 prosent av faktisk medgåtte kostnader basert
på NVEs prosjektregnskap. I følge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre
omtrent 1 804 000 kroner eks. mva.
12. Kommunens kostnader innarbeides ved saldering av kapitalbudsjettets ansvar 466.900,
art 3470.
13. Kommunen påtar seg ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. Dette
ansvaret medfører at kommunen må utføre og dekke kostnader til nødvendig forvaltning,
drift og vedlikehold og eventuell skjøtsel av anlegget. Ved større vedlikeholdstiltak kan
kommunen søke staten om bistand eller tilskudd etter det til enhver tid gjeldende regler.
PS 107/20 Klage på ekspropriasjonsvedtak - gnr. 105, bnr. 6 i Stjørdal
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Klagen sendes Fylkesmannen i Trøndelag for behandling.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 19.11.2020
Klagen sendes Fylkesmannen i Trøndelag for behandling.
Behandling i Formannskapet - 19.11.2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Klagen sendes Fylkesmannen i Trøndelag for behandling

PS 108/20 Søknad om kommunal garanti - Bjørkbakken
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Stjørdal kommune stiller simpel garanti på MNOK 9,250 til Bjørkbakken AS.
Det gis garanti for lån inntil MNOK 9,250 med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldene
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen og opphører senest 30.juni 2042. Det
forutsettes at alle spillemidler går til direkte nedbetaling av lånet og dermed reduserer
kommunens garantiansvar.
Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 19.11.2020
Stjørdal kommune stiller simpel garanti på MNOK 9,250 til Bjørkbakken AS.
Det gis garanti for lån inntil MNOK 9,250 med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldene hovedstol
til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen og opphører senest 30.juni 2042. Det
forutsettes at alle spillemidler går til direkte nedbetaling av lånet og dermed reduserer
kommunens garantiansvar.
Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning.

Behandling i Formannskapet - 19.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune stiller simpel garanti på MNOK 9,250 til Bjørkbakken AS.
Det gis garanti for lån inntil MNOK 9,250 med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldene hovedstol
til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen og opphører senest 30.juni 2042. Det
forutsettes at alle spillemidler går til direkte nedbetaling av lånet og dermed reduserer
kommunens garantiansvar.
Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning.

PS 109/20 Konsek Trøndelag IKS, endring av selskapsavtale.
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Stjørdal kommunestyre vedtar forslag til endring av selskapsavtale for Konsek Trøndelag
IKS fra 01.01.2021.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 19.11.2020
Stjørdal kommunestyre vedtar forslag til endring av selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS
fra 01.01.2021.

Behandling i Formannskapet - 19.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Stjørdal kommunestyre vedtar forslag til endring av selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS
fra 01.01.2021.

PS 110/20 Trondheim Havn, utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn og
etablering av eiendomsselskap. Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre kanalhavn,
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
1. Stjørdal kommunestyre gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som
framlagt, jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak
8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av
eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg.
2. Kommunestyret gir sine representanter i representantskapet til Trondheim Havn
fullmakt til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av
respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt
eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg.
Kommunestyret gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de
nødvendige dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til
etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen
med vedlegg.
3. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra
Skatteetaten ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning.
4. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme
møte som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering av
deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er

gjennomført og nytt eiendomsselskap er etablert som forutsatt i Rammeavtalen
med vedlegg.

Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Formannskapets innstilling vedtatt med 39 stemmer mot 2 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 19.11.2020
5. Stjørdal kommunestyre gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som framlagt,
jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 8/20 om
utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av eiendomsselskap i
tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg.
6. Kommunestyret gir sine representanter i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt
til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive
eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap
med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Kommunestyret gir ordfører
fullmakt til på vegne av kommunen å signere de nødvendige dokumenter for
gjennomføring av modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt eiendomsselskap
med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg.
7. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten
ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning.
8. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme møte
som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering av
deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er gjennomført og
nytt eiendomsselskap er etablert som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg.

Behandling i Formannskapet - 19.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
9. Stjørdal kommunestyre gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som framlagt,
jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 8/20 om
utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av eiendomsselskap i
tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg.
10. Kommunestyret gir sine representanter i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt
til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive
eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap
med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Kommunestyret gir ordfører
fullmakt til på vegne av kommunen å signere de nødvendige dokumenter for
gjennomføring av modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt eiendomsselskap
med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg.
11. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten
ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning.

12. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme møte
som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering av
deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er gjennomført og
nytt eiendomsselskap er etablert som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg.

PS 111/20 Endring av selskapsavtale Innherred renovasjon IKS
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Stjørdal kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Innherred Renovasjons IKS, sist
revidert 24.10.19.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 19.11.2020
Stjørdal kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Innherred Renovasjons IKS, sist revidert
24.10.19.
Behandling i Formannskapet - 19.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Innherred Renovasjons IKS, sist revidert
24.10.19.

PS 112/20 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politisk råd
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Kommunestyret i Stjørdal vedtar å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske
råd.
Vedtaket har virking fra det tidspunkt alle medlemskommunene har fattet vedtak om å
legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd og når rådet har avsluttet
oppgaven med forvaltning av Midt-Trøndelag Næringsfond. Det delegeres til leder for
Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd å avgjøre når denne oppgaven er avsluttet.

Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 19.11.2020
Kommunestyret i Stjørdal vedtar å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd.
Vedtaket har virking fra det tidspunkt alle medlemskommunene har fattet vedtak om å legge ned
Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd og når rådet har avsluttet oppgaven med
forvaltning av Midt-Trøndelag Næringsfond. Det delegeres til leder for Midt-Trøndelag
interkommunale politiske råd å avgjøre når denne oppgaven er avsluttet.

Behandling i Formannskapet - 19.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Stjørdal vedtar å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd.
Vedtaket har virking fra det tidspunkt alle medlemskommunene har fattet vedtak om å legge ned
Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd og når rådet har avsluttet oppgaven med
forvaltning av Midt-Trøndelag Næringsfond. Det delegeres til leder for Midt-Trøndelag
interkommunale politiske råd å avgjøre når denne oppgaven er avsluttet.
PS 113/20 Kvalitetsmelding for barnehage 2019
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Saken ble tatt av sakskartet, jf. vedtak under merknader.

Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020

Innstilling i Utvalg Kultur og Levekår - 17.11.2020
Kvalitetsmeldinga sendes tilbake til administrasjonen for bearbeidelse og legges frem til politisk
behandling i løpet av vinteren 2021.

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 17.11.2020
Siv Sætran (SP) fremmet følgende forslag:
Kvalitetsmeldinga sendes tilbake til administrasjonen for bearbeidelse og legges frem til politisk
behandling i løpet av vinteren 2021.
Alternativ votering:
Sætrans (SP) forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Kommunedirektørens forslag falt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kvalitetsmeldinga for barnehage 2019 tas til orientering

PS 114/20 Politisk møteplan - 2021
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
 Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
 Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.
 Underutvalg trafikksikkerhet holder sine møter i etterkant av møter i Utvalg Plan
og Miljø.

Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag:
Underutvalg trafikksikkerhet holder sine møter i etterkant av møter i Utvalg Plan og Miljø.
Torger Størseth (AP) fremmet følgende forslag:
Underutvalg trafikksikkerhet legges inn i politisk møteplan på samme dag som Eldrerådet,
Ungdomsrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Alternativ votering:
Sandviks (H) forslag vedtatt med 26 stemmer mot 15 stemmer for Størseths (AP) forslag.
Innstilling i Formannskapet - 19.11.2020
 Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
 Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.
Behandling i Formannskapet - 19.11.2020
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende forslag:
Arbeidsutvalg trafikksikkerhet mangler i møteplanoversikten for 2021. Arbeidsutvalg
trafikksikkerhet ber om at det legges inn på samme dag som Eldrerådet, Ungdomsrådet og
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ordførers forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kaspersens (AP) forslag falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Uttalelse i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
 Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
 Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.
Arbeidsutvalg trafikksikkerhet mangler i møteplanoversikten for 2021. Arbeidsutvalg
trafikksikkerhet ber om at det legges inn på samme dag som Eldrerådet, Ungdomsrådet og
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Underutvalg trafikksikkerhet fremmet følgende forslag:
Arbeidsutvalg trafikksikkerhet mangler i møteplanoversikten for 2021. Arbeidsutvalg
trafikksikkerhet ber om at det legges inn på samme dag som Eldrerådet, Ungdomsrådet og
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Samlet votering, enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 17.11.2020
 Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
 Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.
Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 17.11.2020
Ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 16.11.2020
•
•

Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.

Behandling i Ungdomsrådet - 16.11.2020
Ungdomsrådet ønsker ingen endring på møtedag.
Ordførers forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.11.2020
 Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
 Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.11.2020
RFF ønsker ingen endring i møtedag.
Ordførers forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 16.11.2020
 Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
 Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.

Behandling i Eldrerådet - 16.11.2020
Eldrerådet ser at det er fordeler og ulemper både ved å opprettholde dagens møtetidspunkt, og
ved å endre slik det fremgår av forslaget i saken. Konklusjonen er likevel at rådet ønsker å
opprettholde dagens møtetidspunkt da det bidrar til å treffe flest saker på en god måte.
Ordførers forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Ordførers forslag til vedtak/innstilling:
 Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
 Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.
PS 115/20 Etablering av Værnesregionen brann og redningstjeneste
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020


1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til etablering av «Værnesregionen
brann –og redningstjeneste fra 1. januar 2021



2. Interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens kapittel 20, §20-2,
Administrativt vertskommunesamarbeid velges som organisasjonsform, og
Stjørdal kommune godkjennes som vertskommune for samarbeidet.



3. Stjørdal kommune tiltrer samarbeidet fra 1. januar 2021, og vedlagt
samarbeidsavtale og kostnadsnøkler datert 11/11-2020 godkjennes og legges til
grunn for gjennomføring av samarbeidet.

Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Utvalg Plan og Miljøs innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020


1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til etablering av «Værnesregionen brann –og
redningstjeneste fra 1. januar 2021



2. Interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens kapittel 20, §20-2,
Administrativt vertskommunesamarbeid velges som organisasjonsform, og Stjørdal
kommune godkjennes som vertskommune for samarbeidet.



3. Stjørdal kommune tiltrer samarbeidet fra 1. januar 2021, og vedlagt
samarbeidsavtale og kostnadsnøkler datert 11/11-2020 godkjennes og legges til
grunn for gjennomføring av samarbeidet.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:


1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til etablering av «Værnesregionen brann –og
redningstjeneste fra 1. januar 2021



2. Interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens kapittel 20, §20-2,
Administrativt vertskommunesamarbeid velges som organisasjonsform, og Stjørdal
kommune godkjennes som vertskommune for samarbeidet.



3. Stjørdal kommune tiltrer samarbeidet fra 1. januar 2021, og vedlagt
samarbeidsavtale og kostnadsnøkler datert 11/11-2020 godkjennes og legges til
grunn for gjennomføring av samarbeidet.

Interpellasjoner
FO 34/20 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.11.2020 - Trafikktiltak og ballbinge
ved Skatval skole

Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Ordfører,
På Skatval skole er det bevilget midler til å utbedre parkeringsplassen for å bedre de trafikale
utfordringene. Det er ønske om å ta i bruk et areal til parkeringsplass som i dag er avsatt til lek.
For å gjennomføre dette må lekeplass erstattes.
Det er igangsatt forberedende arbeid for en eventuell reguleringsendring. Ballbingen, som ligger
i nevnte lekeareal, ble i sin tid satt opp med hjelp av spillemidler. Det pågår et arbeid med å søke
om nye spillemidler for flytting av ballbingen til nytt område bak barneskolen og idrettshallen.
Forventet tidshorisont for arbeidet med reguleringsendring er om lag ½ år forutsatt at man kan
gjøre endringen som en mindre reguleringsendring.
Det anbefales ikke å starte arbeidet med å flytte ballbinge før reguleringsendring er vedtatt da
planprosessen kan vise at ønsket løsning ikke lar seg gjennomføre.
Deler av arealet hvor man ønsker ny ballbinge m.m. er i dag regulert med tidsbestemt
regulering, som landbruksområde inntil det tillates omdisponert til byggeområde.
Omdisponering skal godkjennes av landbruksmyndighetene etter at kommunen har dokumentert
arealbehov.
FO 35/20 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.11.2020 - Nei til handel med
varer og tjenester fra okkuperte land
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Forslaget falt.
Behandling i Kommunestyret - 26.11.2020
Ordfører,
Det vil føre til unødvendig arbeid, både for egen del og for leverandørene, at vi skal be alle våre
leverandører å redegjøre for disse kravene. Vi forholder oss til dagens lovverk knyttet til alle
anskaffelser. Når det gjelder investeringer i selskap og fond så er økonomireglement tydelig på
at vi ikke kan investere i selskap. Unntaket er forvaltning av Stjørdal kommunes kraftfond
(utbyttemidler fra NTE Holding AS) hvor vi følger de etiske reglene satt for statens
pensjonsfond utland (oljefondet).
Hvis VR Innkjøp får dette som en konkret bestilling fra alle kommunene i Værnesregionen kan
eventuelt dette legges inn i de etiske retningslinjene som vedtas sammen med innkjøpsstrategi i
2021 av alle kommunene. Etterlevelsen av dette vil da være i form av en egenerklæring fra
tilbyderne/leverandørene. Lista for dokumentasjon fra leverandørene er i dag allerede lang.

Harpers (SV) forslag falt med 26 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.

Saker til behandling
PS 116/20 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 26.11.2020
Møteprotokoll godkjent.

