STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedato:

26.05.2011

Tidspunkt:

13:00 - 18:15

Fra sak:

PS 36/11

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Johan Arnt Elverum
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
Jan Algar Selin
May Britt Sørmo Ervik
Ola Morten Teigen
Gunnar Stenli
Bente Mæhre
Lillian Margrete Solstad
Karin Aune Berg
Siv Sætran
Olav Haugan
Inger Helen Hembre
Kjell Åge Nilsen
Ragna Straume

PS 47/11 + FO 8/11 – FO 10/11

Rep.
SP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
H
MDG
SP
SP
SP
SV
V

Navn
Ole Myrbekk
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Ole Meier Kjerkol
Per Moen
Erlend Olsen Størseth
Jorun Kristine Lundemo
Kim Kenneth Danielsen
Grete Falck Anderssen
Øistein Teigen
Inger Vikan Svee
Hans Arne Skjervold
Gunnar Solum
Rune Hegge
Håkon Alstadheim

Rep.
H
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
KRF
SP
SP
SP
SV
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Nina Stokke Einan
SP
Jon Olav Alstad
AP
Sigrun Bremseth
AP
Ruth-Elin Ingeborg Øfsti
SP
Svein Inge Jørgensen
FRP

Navn
Ingvild Kjerkol
Steinar Vigen
Grethe Dullum
Bjørn Theodor Hesselberg
Rune Larsen

Rep.
AP
AP
SP
KRF
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Marit Wahl
Tove Irene Moan Andersen

Møtte for
Jon Olav Alstad
Sigrun Bremseth

Rep.
AP
AP

Per Erik Moen
John Arve Forbord
Jon Ola Sætnan
Brit Heidi Sæther Julseth
Tor Helge Forbord Slind
Liv Heidi Lund
Bjørn Henning Alstad
Geir Falck Anderssen

Ingvild Kjerkol
Steinar Vigen
Grethe Dullum
Ruth-Elin Ingeborg Øfsti
Nina Stokke Einan
Bjørn Theodor Hesselberg
Svein Inge Jørgensen
Rune Larsen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Kari Linseth Øfsti
Ottar Bjerkås
Astri Wessel

Stilling
Rådmann
Organisasjonssjef
Etatsjef teknisk drift
Etatsjef oppvekst og kultur

Møtet ble ledet av:

Ordfører Johan Arnt Elverum

AP
AP
SP
SP
SP
KRF
FRP
H

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41

Merknader
Møtet var kunngjort i Stjørdalens Blad og med skriftlig innkalling til hver enkelt
representant.
Underholdning av Stjørdal kulturskole.
Etat teknisk drift orienterte om kommuneplanen areadel.
Anne Skomli fra jernbaneverket orienterte om KVU logistikknutepunkt i
Trondheimsregionen.
Steinar Vigen tiltrådte møtet kl 15.20 under behandling av sak 36/11 og John Arve
Forbord fratrådte møtet, fortsatt 41 medlemmer til stede.
Geir F Andersen innvilget permisjon kl 15.30 under behandling av sak 36/11 Janne
Evenhus tiltrådte møtet, fortsatt 41 medlemmer til stede.
Ordføreren foreslo at sakene 38, 41, 42 og 45 utsettes til neste møte 16. juni. Møtet den 16.
juni vil få oppstart kl 09.00. Dette ble akseptert av kommunestyret.
Inger Vikan Svee innvilget permisjon under behandling av sak 37/11, nå 40 medlemmer
til stede.
Bente Mæhre og Grete F. Anderssen innvilget permisjon kl 17.15 under behandling av
sak 37/11, nå 38 medlemmer til stede.
Joar Håve innvilget permisjon kl 17.35 etter behandling av sak 37/11, nå 37 medlemmer
til stede.
Ole Meier Kjerkol innvilget permisjon kl 17.50 etter behandling av 39/11, nå 36
medlemmer til stede.

Jorun Lundemo, Inger Hembre og Kjell Åge Nilsen innvilget permisjon kl 18.00 under
behandling av sak 44/11, nå 33 medlemmer til stede.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt
i møtet.
Stjørdal, 26.05.2011
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Saksliste for Kommunestyret i møte 26.05.2011
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 36/11

Søknad om kommunal garanti byggelån Stjørdal
Kulturutvikling AS

2010/7031

PS 37/11

Travbanen - kunstgressbane - godkjenning av festeavtale

2010/115

PS 38/11

Politisk organisering i Stjørdal kommune

2010/6720

PS 39/11

Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020

2011/2839

PS 40/11

Trondheimsregionen, samarbeidet i valgperioden 2007 2011, aktuelle utfordringer for neste valgperiode.

2008/7515

PS 41/11

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010-2011

2008/7451

PS 42/11

Sykkelby Stjørdal - handlingsplan 2011-2012

2008/5234

PS 43/11

1- 230 Sandfærhus - reguleringsplan

2010/5388

PS 44/11

4 - Skårån boligfelt, byggetrinn 3, 1.etappe reguleringsplan

2010/276

PS 45/11

Ivaretakelse av funksjonen som Varslingssekretariat i
Stjørdal kommune

2008/3747

PS 46/11

Flyttegodtgjøring - avvikling av ordning

2011/2601

PS 47/11

Biografi om Ole Vig

2011/2702

Interpellasjoner
FO 8/11

Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 Landbruket i Stjørdal

2011/3112

FO 9/11

Spørsmål til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 Eldre arbeidskraft

2011/3025

FO 10/11

Spørsmål til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 Forholdene ved det offentlige toalettet i Stjørdal

2011/3204

TALETID KOMMUNESTYRET 26. mai 2011

Varighet

kl. 13.00 – 18.00

Tid til kulturinnslag, orientering og
pauser
Tid til votering
Tid til debatt
Tid pr. gruppe
Tid pr. representant

120 min

AP 14 repr.
SP 10 repr.
FrP 6 repr.
H
4 repr.
V
2 repr.
SV
2 repr.
KrF 2 repr.
MpG 1 repr.
Sum 41 repr.

50 min
38 min
26 min
20 min
14 min
14 min
14 min
11 min
187 min

5 min
190 min
8 min
3 min

Saker til behandling
PS 36/11 Søknad om kommunal garanti byggelån Stjørdal Kulturutvikling AS
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å gi selvskyldnergaranti for et byggelån stort NOK 421.650.000 som
Stjørdal Kulturutvikling AS skal ta opp i Kommunalbanken.
2. Garantitiden settes til 01.01.2014.
3. Kommunestyret forutsetter at byggelånsgarantien reduseres fortløpende i takt med
konvertering av fastlån samt innbetaling av øvrige finansieringselement.
4. Saken oversendes til fylkesmannen for godkjenning.
Behandling i Formannskapet - 26.05.2011
Joar Håve (AP) foreslo:
Saken utsettes til det foreligger et kvalitetssikret driftskonsept.
Det vises også til kommunestyrets vedtak pkt 3,5 og 8 i k-sak 98/10 av 25.11.2010, som ikke er
oppfylt.
Håves utsettelsesforslag falt med 6 mot 5 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 mot 4 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 26.05.2011
1. Kommunestyret vedtar å gi selvskyldnergaranti for et byggelån stort NOK 421.650.000 som
Stjørdal Kulturutvikling AS skal ta opp i Kommunalbanken.
2. Garantitiden settes til 01.01.2014.
3. Kommunestyret forutsetter at byggelånsgarantien reduseres fortløpende i takt med
konvertering av fastlån samt innbetaling av øvrige finansieringselement.
4. Saken oversendes til fylkesmannen for godkjenning.
Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Ola Morten Teigen og Grete Falck Anderssen fremmet spørsmål om sin habilitet i saken pga
Teigen er styremedlem og Anderssen er varamedlem i Stjørdal Kulturutvikling.
Teigen og Anderssen fratrådte under behandlingen av sin habilitet. Nå 39 medlemmer til stede.
Ordføreren fremmet flg. forslag til vedtak:
Teigen og Anderssen er inhabile jfr. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Joar Håve (AP) foreslo:
Saken utsettes til det foreligger et kvalitetssikret driftskonsept.
Det vises også til kommunestyrets vedtak pkt 3,5 og 8 i k-sak 98/10 av 25.11.2010, som ikke er
oppfylt.
Håves utsettelsesforslag falt med 22 mot 17 stemmer.

Karin Aune Berg (MpG) foreslo:
Rådmannen vurdere en trinnvis utbygging av kulturprosjektet over 4 til 8 år. Første byggetrinn
bør halveres slik at kostnadsrammen er rundt 250 mill. kroner.
Jorunn Lundemo (FrP) foreslo:
Nytt pkt 4: Kommunestyret legger til grunn at fremtidig driftsopplegg for kulturhuset baseres på
en AS-modell
Votering:
Formannskapets innstilling pkt 1-3 vedtatt med 22 mot 17 stemmer.
Lundemos forslag til nytt pkt 4 vedtatt med 22 mot 17 stemmer.
Formannskapets innstilling pkt 4 nå nytt pkt 5 enstemmig vedtatt.

Teigen og Anderssen tiltrådte møtet igjen, nå 41 medlemmer til stede.
Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2011
1. Kommunestyret vedtar å gi selvskyldnergaranti for et byggelån stort NOK 421.650.000
som Stjørdal Kulturutvikling AS skal ta opp i Kommunalbanken.
2. Garantitiden settes til 01.01.2014.
3. Kommunestyret forutsetter at byggelånsgarantien reduseres fortløpende i takt med
konvertering av fastlån samt innbetaling av øvrige finansieringselement.
4. Kommunestyret legger til grunn at fremtidig driftsopplegg for kulturhuset baseres på
en AS modell.
5. Saken oversendes til fylkesmannen for godkjenning.
PS 37/11 Travbanen - kunstgressbane - godkjenning av festeavtale
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Stjørdal kommune og
Stjørdals Blink IL/Stjørdals Blink Fotball vedrørende feste av tomt for kunstgressbane
på Travbanen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen
3. Kommunestyre opphever den del av tidligere vedtak i K-sak 58/10 pkt.1 hvor det står at
”Videre skal det være et vilkår i avtalen at Stjørdals-Blink Fotball har inngått en avtale
med Agrisjå som viderefører dagens forpliktelse for Stjørdal kommune.”
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 11.05.2011
Uttalelse:
Komiteleder G. Solum stilte spørsmål om sin innhabilitet, årsaken er som
innkrever/forretningsfører av medlemskontingenten for Stjørdals Blink IL.
Leder Solum fratrådete under behandling av habiliteten, nå 6 av 7 medlemmer tilstede.
Nestleder Straume tiltrådte som leder.

Leder foreslo følgende forslag til vedtak:
Gunnar Solum er habil.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
G. Solum tiltrådte, nå 7 av 7 medlemmer til stede.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2011
Gunnar Solum stilte spørsmål om sin innhabilitet i det han er som innkrever/forretningsfører av
medlemskontingenten for Stjørdals Blink IL.
Solum fratrådte under behandling av habiliteten, nå 10 medlemmer til stede.
Ordføreren foreslo følgende forslag til vedtak:
Gunnar Solum er habil, jfr forvaltningslovens § 6 e)
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Solum tiltrådte møtet igjen, nå 11 medlemmer til stede.

Inger Vikan Svee (SP) foreslo:
Saken utsettes.

Svees utsettelsesforslag falt med 7 mot 4 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 mot 4 stemmer

Innstilling i Formannskapet - 12.05.2011
1. Kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Stjørdal kommune og
Stjørdals Blink IL/Stjørdals Blink Fotball vedrørende feste av tomt for kunstgressbane
på Travbanen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen
3. Kommunestyre opphever den del av tidligere vedtak i K-sak 58/10 pkt.1 hvor det står at
”Videre skal det være et vilkår i avtalen at Stjørdals-Blink Fotball har inngått en avtale
med Agrisjå som viderefører dagens forpliktelse for Stjørdal kommune.”
Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Ordføreren foreslo:
Pkt 4.
Det er en forutsetning at Stjørdal Blink ikke starter anleggsarbeidet på kunstgressbanen før etter
at Agrisjå har avsluttet landbruksutstillingen.
Rune Hegge (SV) foreslo:

Endring av tekst i Festeavtale med Stjørdals Blink IL/ Stjørdals Blink Fortball:
Pkt 1.
Tribune legges SØR for banen.
Pkt 6.
Stjørdals Blink IL/Stjørdals Blink Fotball kan disponere arealet når Agrisjå 2011 er
avsluttet, senest 1. september 2011.
Pkt. 16, strekpunkt 2
Siste setning endres til:
Arrangøren skal dekke skade ut over det som kan forventes ved ordinær bruk.
Pkt. 16, strekpunkt 3
Siste setning endres til:
Arrangøren skal dekke skade ut over det som kan forventes ved ordinær bruk.
Pkt. 16, strekpunkt 4
Endres til ….
Stjørdal kommunes bruk av banen etter denne bestemmelsen skal ta rimelig hensyn til SBFs
eget behov for bruk av banen, dog slik at Stjørdal kommune alltid skal kunne benytte minst
15 da i området, i tillegg til arealet kunstgressbanen dekker, til utstilling og stevneplass
sammenhengende i inntil 21 dager. Denne tid starter ved begynnelsen av hel uke før
skolestart om høsten (som regel ca. 18. august ). Dersom det er enighet mellom Stjørdals
Blink IL/Stjørdals Blink Fotball og Arrangør, kan perioden forskyves. Øvrig bruk av banen
etter denne bestemmelsen (ut over de nevnte 21 dager) skal være begrenset til en samlet
periode på 14 dager.
Votering:
Hegges forslag pkt 1 falt med 32 mot 6 stemmer.
Hegges forslag pkt 16 strekpunkt 2 enstemmig vedtatt.
Hegges forslag pkt 16 strekpunkt 3 vedtatt med 37 mot 1 stemme.
Hegges forslag pkt 16 strekpunkt 4 falt med 36 mot 2 stemmer.

Formannskapets innstilling pkt 1-3 enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag til pkt 4 enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2011
1. Kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Stjørdal kommune og
Stjørdals Blink IL/Stjørdals Blink Fotball vedrørende feste av tomt for
kunstgressbane på Travbanen med unntak av pkt 16 kulepunkt 2 og kulepunkt 3
som endres til:
• Arrangøren skal dekke skade ut over det som kan forventes ved ordinær bruk.
• Arrangøren skal dekke skade ut over det som kan forventes ved ordinær bruk.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen.

3. Kommunestyre opphever den del av tidligere vedtak i K-sak 58/10 pkt.1 hvor det
står at ”Videre skal det være et vilkår i avtalen at Stjørdals-Blink Fotball har
inngått en avtale med Agrisjå som viderefører dagens forpliktelse for Stjørdal
kommune.”
4. Det er en forutsetning at Stjørdal Blink ikke starter anleggsarbeidet på
kunstgressbanen før etter at Agrisjå har avsluttet landbruksutstillingen.

PS 38/11 Politisk organisering i Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
Behandling i Formannskapet - 12.05.2011
Ordfører Ole Myrbekk foreslo:
• Formannskap som i dag med 11 medlemmer.

1. Komité Omsorg og komité Oppvekst slås sammen til en komite med 11 medlemmer.
2. Komite plan blir en komite med 11 medlemmer.
4. Komité Kultur, næring og miljø legges ned. Komiteens oppgaver fordels slik:
• Kultursaker legges til komité Levekår.
• Næringssaker legges til formannskapet.
• Miljøsaker legges til komité Plan og miljø.
• Saker knytta til teknisk sektor som tidligere ble behandla i nemnda for bygg og
eiendom og som ikke kan delegeres til administrasjonen, overføres til komité Plan og
miljø.

5. Komiteene benevnes komite ”Levekår” og komite ”Plan og miljø”
6. Kontrollutvalg som i dag med 5 medlemmer – hvorav 3 velges blant kommunestyrets
representanter.

7. Gjennomgående representasjon.
8. Komiteledere og nestledere ikke faste medlemmer til formannskapet.
9. Trafikksikkerhetsutvalget opprettholdes som eget utvalg lik dagens ordning.

10. Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen til
Seniorrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet får 7 medlemmer
hvorav 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets faste medlemmer.

11. Formannskapet fortsetter som klagenemnd lik dagens ordning.
12. Kommunestyret viser til pkt.9 i rapporten fra arbeidsgruppa over tiltak som kan
stimulere det politiske arbeidet. Disse forslagene må det jobbes aktivt med

Håkon Alstadheim (V) foreslo:
Det forslås ikke endring i dagens struktur.

Bjørn Hesselberg (KrF) foreslo:
Endring i ordførerens pkt 7:
I hovedsak gjennomgående representasjon.
Endring i ordførerens pkt 8:
Som regel kan ikke komiteledere og nestledere være faste medlemmer av formannskapet.

Svein Jørgensen (FrP) foreslo:
Klagenemnd nedsettes av og blant Formannskapets medlemmer etter modell av dagens
helseklagenemnd.

Joar Håve (AP) foreslo:
Rådmannen bes forberede en sak for mulig ekstern evaluering av den administrative praksis og
struktur.

Inger Vikan Svee (SP) foreslo:
Pkt 13. Ungdomsrådet består som i dag, men hvor av 2 av medlemmene velges blant
kommunestyrets faste medlemmer.

Foreløpig votering:
Alstadheim forslag falt med 7 mot 4 stemmer.
Hesselbergs forslag til endring i pkt 7 og 8 enstemmig vedtatt.
Jørgensens forslag til endring i pkt 11 vedtatt med 8 mot 3 stemmer.
Svees forslag enstemmig vedtatt.

Endelig votering:
Ordførerens forslag med de allerede vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

Joar Håve trekker sitt forslag.
Innstilling i Formannskapet - 12.05.2011

1.

Formannskap som i dag med 11 medlemmer.

2.

Komité Omsorg og komité Oppvekst slås sammen til en komité med 11 medlemmer.

3.

Komité plan blir en komité med 11 medlemmer.

4.

Komité Kultur, næring og miljø legges ned. Komiteens oppgaver fordels slik:
• Kultursaker legges til komité Levekår.
• Næringssaker legges til Formannskapet.
• Miljøsaker legges til komité Plan og miljø.
• Saker knytta til teknisk sektor som tidligere ble behandla i nemnda for bygg og
eiendom og som ikke kan delegeres til administrasjonen, overføres til komité Plan og
miljø.

5.

Komiteene benevnes komite ”Levekår” og komite ”Plan og miljø”

6.

Kontrollutvalg som i dag med 5 medlemmer – hvorav 3 velges blant kommunestyrets
representanter.

7.

I hovedsak gjennomgående representasjon.

8.

Som regel kan ikke komiteledere og nestledere være faste medlemmer av formannskapet.

9.

Trafikksikkerhetsutvalget opprettholdes som eget utvalg lik dagens ordning.

10.

Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen til
Seniorrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet får 7 medlemmer
hvorav 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets faste medlemmer.

11.

Klagenemnd nedsettes av og blant Formannskapets medlemmer etter modell av dagens
helseklagenemnd.

12.

Kommunestyret viser til pkt.9 i rapporten fra arbeidsgruppa over tiltak som kan
stimulere det politiske arbeidet. Disse forslagene må det jobbes aktivt med.

13.

Ungdomsrådet består som i dag, men hvor av 2 av medlemmene velges blant
kommunestyrets faste medlemmer.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Saken utsettes til neste møte.

PS 39/11 Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Forslag til ”Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020” legges til grunn for
første gangs behandling i Stjørdal kommune.
2. Forslag til endringer beskrevet i saksfremlegget forutsettes innarbeidet i planforslaget.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 11.05.2011
Uttalelse:
Leder G. Solum foreslo:
Saken utsettes da komiteen ikke har hatt mulighet for forberedelse.
Saken ble lagt fram på bordet ved komitemøtets start.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite plan - 11.05.2011
Leder foreslo at saken utsettes da komiteen ikke har hatt tid til å sette seg inn i saken.
Leders utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskapet - 12.05.2011
Ordføreren foreslo at saken utsettes.
Ordføreren utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 25.05.2011
Kåre Børseth (AP) fremmet et omforent forslag på vegne av AP, SP, V og MdG:
Flg. endringer i delmål 2.4:
Delmål 2011 – 2020: Det etableres et nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge nord for
Trondheim
Strategi/tiltak:
Utarbeide en samlet politisk anbefaling i forhold til lokalisering av et nytt
logistikknutepunkt.
Leder Gunnar Solum foreslo:
Delmål 2.3 ”Strategi/tiltak” 2. kulepunkt endres til: Firefelt motorvei fra Trondheim til
Steinkjer.
Kåre Børseth (AP) foreslo:
a) På grunn av stor forsøpling i våre industriområder ønskes en tilføyelse til strategisk
næringsplan. Nye og strengere miljøkrav må settes til etablerte og nye bedrifter.
b) Delmål 4.4 strykes.

Kåre Børseth trakk sitt forslag a).

Foreløpig votering:
Børseths omforente forslag enstemmig vedtatt.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Børseths forslag vedr. delmål 4 falt med 4 mot 3 stemmer idet leder stemte mot.
Endelig votering:
Rådmannens forslag til innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling pkt 2 med de allerede vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 25.05.2011
1. Forslag til ”Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020” legges til grunn for
første gangs behandling i Stjørdal kommune.
2. Forslag til endringer beskrevet i saksfremlegget forutsettes innarbeidet i planforslaget
med følgende endringer:
• Delmål 2.4 - ”Delmål 2011 – 2020” endres til: Det etableres et nytt
logistikknutepunkt for Midt-Norge nord for Trondheim. ”Strategi/tiltak” endres til:
Utarbeide en samlet politisk anbefaling i forhold til lokalisering av et nytt
logistikknutepunkt.
• Delmål 2.3 - ”Strategi/tiltak” 2. kulepunkt endres til: Firefelt motorvei fra Trondheim
til Steinkjer.
Behandling i Komite plan - 25.05.2011
Per Moen (AP) fremmet et omforent forslag på vegne av AP, SP, FrP, H og KrF
Pkt 3:
Delmål 2.4: Det etableres et nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge nord for Trondheim

Rådmannens forslag til innstilling pkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Det omforente forslaget enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan - 25.05.2011
1. Forslag til ”Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020” legges til grunn for
første gangs behandling i Stjørdal kommune.
2. Forslag til endringer beskrevet i saksfremlegget forutsettes innarbeidet i planforslaget.
3. Delmål 2.4: Det etableres et nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge nord for Trondheim.

Behandling i Formannskapet - 26.05.2011
Ordføreren foreslo:
Pkt.3:

Vedrørende planens delmål 2.4 Lokalisering av logistikknutepunkt vil kommunestyret ikke ta
stilling til dette punktet før kommunestyret formelt har behandlet konsekvensutredningen fra
jernbaneverket.
Gunnar Solum (SP) foreslo:
Delmål 2.3 ”Strategi/tiltak” 2. kulepunkt endres til: Firefelt motorvei fra Trondheim til
Steinkjer.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Solums forslag enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet - 26.05.2011
1. Forslag til ”Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020” legges til grunn for
første gangs behandling i Stjørdal kommune.
2. Forslag til endringer beskrevet i saksfremlegget forutsettes innarbeidet i planforslaget i
tillegg til flg. endring: Delmål 2.3 - ”Strategi/tiltak” 2. kulepunkt endres til: Firefelt
motorvei fra Trondheim til Steinkjer
3. Vedrørende planens delmål 2.4 Lokalisering av logistikknutepunkt vil kommunestyret
ikke ta stilling til dette punktet før kommunestyret formelt har behandlet
konsekvensutredningen fra jernbaneverket.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Karin Aune Berg (MdG) foreslo:
Kommunestyret ber rådmannen om å engasjere et advokatfirma, som kan komme med juridiske
vurderinger av hvilke rettigheter en kommune som Stjørdal har ift. En potensiell statlig
regulering fram i tid. Dette for å være føre var – og for å skaffe oss politikere nok kunnskap om
hva en statlig regulering innebærer.
En slik juridisk vurdering legges frem for kommunestyret ved første kommunestyremøte etter
sommerferien.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Bergs forslag falt med 31 mot 6 stemmer
Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2011
1. Forslag til ”Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020” legges til grunn
for første gangs behandling i Stjørdal kommune.
2. Forslag til endringer beskrevet i saksfremlegget forutsettes innarbeidet i
planforslaget i tillegg til flg. endring: Delmål 2.3 - ”Strategi/tiltak” 2. kulepunkt
endres til: Firefelt motorvei fra Trondheim til Steinkjer
3. Vedrørende planens delmål 2.4 Lokalisering av logistikknutepunkt vil
kommunestyret ikke ta stilling til dette punktet før kommunestyret formelt har
behandlet konsekvensutredningen fra jernbaneverket.

PS 40/11 Trondheimsregionen, samarbeidet i valgperioden 2007 - 2011, aktuelle
utfordringer for neste valgperiode.
Rådmannens forslag til innstilling:
Gjennomføring av vedtak 27.02.2009 i Trondheimsregionen-regionrådets og etterfølgende
vedtektsendringer har videreutviklet Trondheimsregionen til et viktig og nødvendig
samarbeidsorgan. Formålet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og
internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i
samspill med Trøndelag og Midt-Norge.
Kommunestyret i Stjørdal kommune viser til saksfremleggets del B som utgangspunkt for
videreføring av samarbeidet i valgperioden 2011-15.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2011
Ordføreren foreslo at saken utsettes.
Ordføreren utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 26.05.2011
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 26.05.2011
Gjennomføring av vedtak 27.02.2009 i Trondheimsregionen-regionrådets og etterfølgende
vedtektsendringer har videreutviklet Trondheimsregionen til et viktig og nødvendig
samarbeidsorgan. Formålet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og
internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i
samspill med Trøndelag og Midt-Norge.
Kommunestyret i Stjørdal kommune viser til saksfremleggets del B som utgangspunkt for
videreføring av samarbeidet i valgperioden 2011-15.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2011
Gjennomføring av vedtak 27.02.2009 i Trondheimsregionen-regionrådets og etterfølgende
vedtektsendringer har videreutviklet Trondheimsregionen til et viktig og nødvendig
samarbeidsorgan. Formålet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og
internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av
deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.
Kommunestyret i Stjørdal kommune viser til saksfremleggets del B som utgangspunkt for
videreføring av samarbeidet i valgperioden 2011-15.

PS 41/11 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010-2011
Rådmannens forslag til innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal kommune 2010-2011 tas til etterretning
Behandling i Komite oppvekst - 10.05.2011
Leder H. Alstadheim (V) foreslo:
Verbalforslag:
• I tråd med rådmannens vurdering:
• Tidlig innsats på basis-ferdigheter skal fortsatt ha høyeste prioritet.
• Ventetida for utredning i PPT skal ned.
• Andre mulige tiltak som bør vurderes for å videreutvikle skolen i Stjørdal:
• Hjem-skolesamarbeid må fortsatt bedres. Informasjon om elevenes utvikling i
forhold til læringsmål, og forslag om hvordan eleven kan støttes fra heimen må
kommuniseres så tydelig og enkelt at alle foresatte kan ta det inn over seg og føle at
de må og kan bidra.
• Den alminnelige skolehverdagen skal innrettes slik at økningen i timer
spesialundervisning stanses, og helst reverseres. Timer i spesialundervisning er
også et symptom på skjevheter i den ordinære undervisningen, og Stjørdal skal
identifisere og rette opp årsakene. Generell økning i voksentetthet er ett svar, men det
kan ikke være det viktigste tiltaket på lang sikt.
• Budsjettposten til kompetanseheving/utvikling i grunnskolen økes i framtidige
budsjetter.
• Tidlig innsats for særlig krevende elever/grupper styrkes ved å tilføre ressurser
til enhet barn og ungdom. Muligheten for å få inn en psykologstilling her utredes. En
ordning tilsvarende den som finnes på ungdomstrinnet for ungdomskontakten, med
faste kontakt-tider ved skolene vurderes fortløpende for barneskolene, og iverksettes
ved behov. Det vurderes også om det skal settes sammen et tverrfaglig team med
representanter fra bl.a. ungdomskontakt, barnevern og PPT for å ta tak i
problemadferd ute på skolene tidlig. Sak om mulig organisering av en slik tverrfaglig
«innsatsgruppe» legges fram for kommunestyret før behandling av budsjett 2012.
• «Tid til læring», Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 11. juni 2010 følges
opp i kommunen ved kompetanseheving og et systematisk arbeid for å fjerne
«tidstyver».
• Bruk av IT-ressurser og personell (interne og evt. eksterne) og
organisasjonsutvikling innrettes slik at registrering, rapportering og
planlegging blir mindre ressurskrevende i framtida. Ingen nye prøver eller
rapporteringer innføres uten at kommunen samtidig legger til rette for at samlet
tidsbruk for lærere og skoleledelse på denne typen arbeid kan reduseres. Rådmannen
bes vurdere når prosjekter for slike tiltak i skolen kan iverksettes sett i forhold til
utviklingen av skolenett, portal Værnesregionen, og systemer som er under innføring
på kvalitet/oppfølging/styring ellers i kommunen i tide til å påvirke budsjett 2012.
• Alle skoler må forplikte seg på at de fortsatt skal ha et konstant trykk på arbeidet mot
mobbing.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Leder Alstadheims forslag vedlegges protokollen uten realitetsbehandling.

Innstilling i Komite oppvekst - 10.05.2011
Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal kommune 2010-2011 tas til etterretning
Verbalforslag:
• I tråd med rådmannens vurdering:
• Tidlig innsats på basis-ferdigheter skal fortsatt ha høyeste prioritet.
• Ventetida for utredning i PPT skal ned.
• Andre mulige tiltak som bør vurderes for å videreutvikle skolen i Stjørdal:
• Hjem-skolesamarbeid må fortsatt bedres. Informasjon om elevenes utvikling i
forhold til læringsmål, og forslag om hvordan eleven kan støttes fra heimen må
kommuniseres så tydelig og enkelt at alle foresatte kan ta det inn over seg og føle at
de må og kan bidra.
• Den alminnelige skolehverdagen skal innrettes slik at økningen i timer
spesialundervisning stanses, og helst reverseres. Timer i spesialundervisning er
også et symptom på skjevheter i den ordinære undervisningen, og Stjørdal skal
identifisere og rette opp årsakene. Generell økning i voksentetthet er ett svar, men det
kan ikke være det viktigste tiltaket på lang sikt.
• Budsjettposten til kompetanseheving/utvikling i grunnskolen økes i framtidige
budsjetter.
• Tidlig innsats for særlig krevende elever/grupper styrkes ved å tilføre ressurser
til enhet barn og ungdom. Muligheten for å få inn en psykologstilling her utredes. En
ordning tilsvarende den som finnes på ungdomstrinnet for ungdomskontakten, med
faste kontakt-tider ved skolene vurderes fortløpende for barneskolene, og iverksettes
ved behov. Det vurderes også om det skal settes sammen et tverrfaglig team med
representanter fra bl.a. ungdomskontakt, barnevern og PPT for å ta tak i
problemadferd ute på skolene tidlig. Sak om mulig organisering av en slik tverrfaglig
«innsatsgruppe» legges fram for kommunestyret før behandling av budsjett 2012.
• «Tid til læring», Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 11. juni 2010 følges
opp i kommunen ved kompetanseheving og et systematisk arbeid for å fjerne
«tidstyver».
• Bruk av IT-ressurser og personell (interne og evt. eksterne) og
organisasjonsutvikling innrettes slik at registrering, rapportering og
planlegging blir mindre ressurskrevende i framtida. Ingen nye prøver eller
rapporteringer innføres uten at kommunen samtidig legger til rette for at samlet
tidsbruk for lærere og skoleledelse på denne typen arbeid kan reduseres. Rådmannen
bes vurdere når prosjekter for slike tiltak i skolen kan iverksettes sett i forhold til
utviklingen av skolenett, portal Værnesregionen, og systemer som er under innføring
på kvalitet/oppfølging/styring ellers i kommunen i tide til å påvirke budsjett 2012.
• Alle skoler må forplikte seg på at de fortsatt skal ha et konstant trykk på arbeidet mot
mobbing.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Saken utsettes til neste møte.

PS 42/11 Sykkelby Stjørdal - handlingsplan 2011-2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Stjørdal kommune slutter seg til handlingsplan for sykkelbyen Stjørdal for perioden 2011-2012.

Behandling i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 09.05.2011
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite plan - 11.05.2011
Lillian Solstad (H) foreslo en uttalelse fra komiteen:
1. Gang- og sykkelvei over Gråelva bru realiseres snarest i samfinansiering med andre
aktører som bruker brua.
2. Stjørdal kommune vurderer å kjøpe inn et antall sykler som kan brukes i daglig tjeneste i
og rundt sentrum. Det avlaster for bilbruk, er miljøvennlig, ofte tidsbesparende og bruk
av sykkel gir helseeffekt.

Leder foreslo:
Komite plan slutter seg til handlingsplan for sykkelbyen Stjørdal for perioden 2011-2012.
Leders forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Solstads forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 11.05.2011
Komite plan slutter seg til handlingsplan for sykkelbyen Stjørdal for perioden 2011-2012.
Uttalelse i Komite plan - 11.05.2011
1. Gang- og sykkelvei over Gråelva bru realiseres snarest i samfinansiering med andre
aktører som bruker brua.
2. Stjørdal kommune vurderer å kjøpe inn et antall sykler som kan brukes i daglig tjeneste i
og rundt sentrum. Det avlaster for bilbruk, er miljøvennlig, ofte tidsbesparende og bruk
av sykkel gir helseeffekt.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Saken utsettes til neste møte.

PS 43/11 1- 230 Sandfærhus - reguleringsplan
Rådmannens forslag til innstilling:
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsplan for område på Sandfærhus, Hell, datert 04.11.10, sist
revidert 26.04.11 med bestemmelser datert 15.12.10, sist revidert 14.04.11.
2. Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.
3. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått en utbyggingsavtale med Stjørdal kommune
på grunnlag av utbyggingsbetingelser som framgår av reguleringsbestemmelsene.
Behandling i Komite plan - plansak - 11.05.2011
Rådmannen la frem et notat datert 11.05.2011 med en liten justering i plankartet, rådmannen
endrer derfor ”sist revidert dato” i punkt 1 i sitt forslag til innstilling til 09.05.11.
Per Moen (AP) foreslo:
Før reguleringsplan for Sandfærhus kan godkjennes krever Komite plan at det innreguleres
planfri kryssing for gang- og sykkelbane over FA1 og FA2.
Begrunnelse:
I notatet fra Asplan Viak er det konkludert med at det ikke er tilstrekkelig med trafikk både av
gående og syklende opp mot den forventede biltrafikk.
Komite plan mener at den framlagte reguleringsplan og den økende virksomheten ved Hell
Kjøpesenter danner grunnlaget for en sterk trafikkøkning inn mot Sandfærhus område. Dette sett
opp mot at Stjørdal har tatt mål av seg til å bli en sykkelby og at sykle til og fra jobben er en
vedtatt som en målsetting for byen. Dette forplikter oss til å legge til rette for økt bruk av sykkel
på en trafikksikker måte.
Det er også viktig å være oppmerksom på at denne sykkelbanen er en del av sykkelbanen
mellom Trondheim og Stjørdal langs ”Gamle E6”.
På dette grunnlag mener Komite plan at det er riktig å kreve en planfri kryssing for å i vareta en
trafikksikker løsning for de myke trafikkanter.

Per Moen trekker sitt forslag.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Komite plan - plansak - 11.05.2011
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsplan for område på Sandfærhus, Hell, datert 04.11.10, sist
revidert 09.05.11 med bestemmelser datert 15.12.10, sist revidert 14.04.11.
2. Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.
3. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått en utbyggingsavtale med Stjørdal kommune på
grunnlag av utbyggingsbetingelser som framgår av reguleringsbestemmelsene.
Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Jan Algar Selin (AP) foreslo:
Kommunestyret ber rådmannen innlede forhandlinger med Forsvaret og/eller Avinor om mulig
tilgang til den gamle promenaden på nordsiden av Stjørdalselva fra Sandfærhus til Værnes kirke
og museet. Dette er et unikt naturområde som bør åpnes og gjøres tilgjengelig for allmennheten
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Ordføreren foreslo at Selins forslag oversendes administrasjonen uten realitetsbehandling.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2011
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsplan for område på Sandfærhus, Hell, datert 04.11.10, sist
revidert 09.05.11 med bestemmelser datert 15.12.10, sist revidert 14.04.11.
2. Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.
3. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått en utbyggingsavtale med Stjørdal
kommune på grunnlag av utbyggingsbetingelser som framgår av
reguleringsbestemmelsene.
PS 44/11 4 - Skårån boligfelt, byggetrinn 3, 1.etappe - reguleringsplan
Rådmannens forslag til innstilling:
1. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Stjørdal
reguleringsplan for ”Skåråen 1. etappe byggetrinn 3” som vist på plankart med tilhørende
planbestemmelser utarbeidet av Stjørdal kommune, datert 09.08.10., sist revidert
11.05.2011. Reguleringsbestemmelsene er sist revidert 11.05.2011.
2. Det er ikke innlagt innsigelse og planen egengodkjennes.
3. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått utbyggingsavtale på grunnlag av
utbyggingsbetingelser som framgår av planbestemmelsenes §§9 og 10, samt
bestemmelsenes § 4.1, tilhørende bebyggelsesplan for Skåråen boligfelt B1, vedtatt
10.12.08, sak 125/08.

Behandling i Komite plan - plansak - 25.05.2011
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - plansak - 25.05.2011
1. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Stjørdal
reguleringsplan for ”Skåråen 1. etappe byggetrinn 3” som vist på plankart med tilhørende
planbestemmelser utarbeidet av Stjørdal kommune, datert 09.08.10., sist revidert
11.05.2011. Reguleringsbestemmelsene er sist revidert 11.05.2011.
2. Det er ikke innlagt innsigelse og planen egengodkjennes.
3. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått utbyggingsavtale på grunnlag av
utbyggingsbetingelser som framgår av planbestemmelsenes §§9 og 10, samt
bestemmelsenes § 4.1, tilhørende bebyggelsesplan for Skåråen boligfelt B1, vedtatt
10.12.08, sak 125/08.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2011
1. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Stjørdal
reguleringsplan for ”Skåråen 1. etappe byggetrinn 3” som vist på plankart med
tilhørende planbestemmelser utarbeidet av Stjørdal kommune, datert 09.08.10., sist
revidert 11.05.2011. Reguleringsbestemmelsene er sist revidert 11.05.2011.
2. Det er ikke innlagt innsigelse og planen egengodkjennes.
3. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått utbyggingsavtale på grunnlag av
utbyggingsbetingelser som framgår av planbestemmelsenes §§9 og 10, samt
bestemmelsenes § 4.1, tilhørende bebyggelsesplan for Skåråen boligfelt B1, vedtatt
10.12.08, sak 125/08.
PS 45/11 Ivaretakelse av funksjonen som Varslingssekretariat i Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Stjørdal kommune skal fortsatt ha et internt varslingssekretariat utpekt av rådmannen.
2. Reviderte retningslinjer for Stjørdal kommunes varslingssekretariat vedtas.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 12.05.2011
Håkon Alstadheim (V) foreslo:

Pkt 1,2, 3 og 6 fra vedtak i saken 26.03.2009 i kommunestyret vedtas som administrasjons
innstilling. I punkt 2 endres ”søkes lagt” til ”legges”.

Alstadheims forslag vedtatt med 9 mot 5 stemmer for rådmannen forslag til innstilling.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2011
Håkon Alstadheim (V) foreslo:
Pkt 1,2 og 6 fra vedtak i saken 26.03.2009 i kommunestyret vedtas som administrasjons
innstilling. I punkt 2 endres ”søkes lagt” til ”legges”.
I pkt 5 slettes henvisningen til ePhorte.

Alstadheims forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannen forslag til innstilling.

Innstilling i Formannskapet - 12.05.2011

RETNINGSLINJER FOR STJØRDAL KOMMUNES
VARSLINGSSEKRETARIAT
Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.2011
1. Mandat
Varslingssekretariatet skal registrere og forberede saker som omhandler varsling etter
arbeidsmiljøloven.
2. Sammensetning
Varslingssekretariatet utpekes av rådmannen og oppgaven legges til en person som ikke er
ansatt eller folkevalgt i Stjørdal kommune.
3. Rådmannens rolle
Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune og Retningslinjer for Stjørdal
kommunes varslingssekretariat gjelder fra dags dato.
4. Plassering i organisasjonen
Varslingssekretariatet er et uavhengig organ. Rådmannen har ingen instruksjonsmyndighet
overfor varslingssekretariatet i varslingssaker.
5. Saksbehandlingsregler
a) Varslingssekretariatet mottar varselet, enten direkte fra varsler eller via leder, tillitsvalgt eller
verneombud.
b) Dersom sekretariatet finner at det innkomne varselet er et varsel i arbeidsmiljølovens
forstand, opprettes varslingssak.
c) Varslingssekretariatet forbereder saken og sender den til rette vedkommende for behandling.

d) Varsler skal ha tilbakemelding innen to uker om hvilken behandling varslingen vil bli
undergitt. Varsler skal også få beskjed dersom undersøkelsen viser at forholdet ikke var
kritikkverdig.
e) Den det varsles om skal vernes. Før innholdet i et varsel er bekreftet/avkreftet skal varselet
behandles med stor varsomhet slik at færrest mulig får tilgang til det. Den det varsles om vil
som hovedregel ha partsinnsyn i alle opplysninger i varselet, inkludert hvem som har varslet.
Dersom varslingen ikke medfører grunnlag for anmeldelse eller opprettelse av personalsak, skal
personopplysninger knyttet til saken slettes når det har gått 2 måneder etter avslutning av
undersøkelsene knyttet til varselet. Personopplysninger som fremgår av varsler som vurderes
som ubegrunnede, skal slettes umiddelbart.
f) Når saken avsluttes som varslingssak skal varslingssekretariatet utarbeide et avsluttende notat
til rådmannen. Notatet skal inneholde informasjon om hvilke undersøkelser som er foretatt og
hva varslingssekretariatet mener bør gjøres videre.
g) Ved avslutning av en varslingssak i ePhorte, skal varslingssekretariatet sende et brev til
varsler med en av følgende beskjeder:
•
•
•
•

Varselet inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til at undersøkelse kan foretas.
Varselet gir/gir ikke grunnlag for oppfølging i form av endrede rutiner/regler.
Varselet gir/gir ikke grunnlag for (annen) videre oppfølging i virksomheten.
De forhold varselet gjelder anses ivaretatt gjennom igangsatte tiltak.

h) Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, personopplysningsloven og offentleglova skal
følges ved behandling av saker om varsling.
6. Vern av varslere
Varslingssekretariatet skal foreta undersøkelser ved mistanke om gjengjeldelse mot en varsler.
Dersom sekretariatet mener at ulovlig gjengjeldelse jf. arbeidsmiljøloven § 2-5 har funnet sted,
skal rådmannen informeres om dette.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Saken utsettes til neste møte.

PS 46/11 Flyttegodtgjøring - avvikling av ordning
Rådmannens forslag til innstilling:
Vedtak i K-sak 0087/02: Flyttegodtgjøring – reglement oppheves.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 12.05.2011
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2011
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 12.05.2011
Vedtak i K-sak 0087/02: Flyttegodtgjøring – reglement oppheves.
Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2011
Vedtak i K-sak 0087/02: Flyttegodtgjøring – reglement oppheves.

PS 47/11 Biografi om Ole Vig
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Stjørdal kommune er positiv til utgivelse av en ny biografi om Ole Vig med planlagt utgivelse
i 2014. Det opprettes egen prosjektkonto som skal dekke kostnaden på kr. 250.000. Saken tas
opp ved saldering i juni 2011.
2. Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilger samme beløp
3. Rådmannen gis fullmakt til å opprette en referansegruppe med lokal og regional
representasjon
4. Forfatter forpliktes til å utarbeide en presentasjon av Ole Vig til bruk i Den kulturelle
skolesekken i etterkant av utgivelsen
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 11.05.2011
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2011
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 12.05.2011
1. Stjørdal kommune er positiv til utgivelse av en ny biografi om Ole Vig med planlagt
utgivelse i 2014. Det opprettes egen prosjektkonto som skal dekke kostnaden på kr.
250.000. Saken tas opp ved saldering i juni 2011.
2. Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilger samme beløp
3. Rådmannen gis fullmakt til å opprette en referansegruppe med lokal og regional
representasjon
4. Forfatter forpliktes til å utarbeide en presentasjon av Ole Vig til bruk i Den kulturelle
skolesekken i etterkant av utgivelsen

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2011
1. Stjørdal kommune er positiv til utgivelse av en ny biografi om Ole Vig med planlagt
utgivelse i 2014. Det opprettes egen prosjektkonto som skal dekke kostnaden på kr.
250.000. Saken tas opp ved saldering i juni 2011.
2. Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilger samme beløp
3. Rådmannen gis fullmakt til å opprette en referansegruppe med lokal og regional
representasjon
4. Forfatter forpliktes til å utarbeide en presentasjon av Ole Vig til bruk i Den
kulturelle skolesekken i etterkant av utgivelsen

Interpellasjoner
FO 8/11 Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 - Landbruket i Stjørdal
Følgende interpellasjon fra Siv Sætran (Senterpartiet):

Landbruk i kombinasjon med skogsdrift er en stor næring i Stjørdalsdistriktet. På landsbasis
fortsetter avgangen fra næringen i et bekymringsfullt tempo. Dette har også skjedd i Stjørdal, og
forsterkes gjennom et stramt arbeidsmarked og god tilgang på alternative jobber.
Stjørdal kommune er en av Norges største landbrukskommuner, og en viktig
landbrukskommune i Nord-Trøndelag. På landsbasis er vi den 8. største når det gjelder antall
bruk, og nummer 11 på jordbruksareal, og det bør vi fortsatt ha ambisjoner om å være også
fremover.
Fokus på dette området er i midlertidig viktig, både politisk og administrativt til enhver tid.
Selv om mange føringer vedrørende landbruket kommer fra sentrale myndigheter, har vi et stort
lokalt handlingsrom for å sikre et fortsatt levedyktig landbruk i vår kommunene.
1. Har kommunen vurdert å oppdatere landbruksplanen, evt. gjøre landbruksplanen til en
selvstendig plan igjen?
2. Ryggraden i landbruket bør bestå av flest mulig heltidsbønder? Antallet er synkende,
hvordan jobber kommunen opp mot dette?
3. Har man vurdert å innføre et eget starttilskudd for nye unge bønder? Evt. andre tiltak?
4. Har kommunen en plan for erstatning av dyrkajord som vi ikke unngår å omdisponere,
f. eks i sentrum? Kunne det vært aktuelt å innføre en støtte til nydyrking, evt. også
grøftetilskudd i kommunal regi?

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Interpellasjonen utsettes til neste møte.

FO 9/11 Spørsmål til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 - Eldre arbeidskraft
Følgende spørsmål fra Kåre Børseth (Arbeiderpartiet):
Jeg viser til en artikkel i Stjørdalens Blad lørdag 7. mai 2011 om en dame på 73 år som stiller
opp som hjemmehjelp. Dette er en ressurs vi må ta vare på.

Levealderen øker, og det er viktig at alle som har lyst og overskudd, får delta i arbeidslivet.
Dette gir helsegevinst for dem, og det er svært positivt for samfunnet, for eksempel i skole,
barnehage, og hjelp til andre eldre.
Dette blir ikke i konkurranse med faste ansatte, men en tilleggsressurs.

Spørsmål til ordføreren:
Hvilke regler må forandres for å få arbeidslystne pensjonister ut i arbeidslivet igjen i Stjørdal
kommune?

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Spørsmålet utsettes til neste møte.

FO 10/11 Spørsmål til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 - Forholdene ved det
offentlige toalettet i Stjørdal
Følgende spørsmål fra Stein Vigen (Arbeiderpartiet):
Dette toalettet er i en sik forfatning at kommunen nå har gått til det skrittet å stenge det.
Det var en drosjesjåfør som gjorde meg oppmerksom på forholdene.
Jeg tok kontakt med kommunen før ble det stengt. Dameavdelingen har vært stengt i flere
måneder.
Jeg vil foreslå at bla. følgende blir ordnet snarest:
1. Det settes opp vegger inne i toalettet slik at de sitter på den ene skåla slipper å få besøk
av folk som kommer inn utenfra.
2. Det monteres et sterkt lys utenfor toalettet.
3. D et monteres et kamera som overvåker inngangspartiet.
4. Det settes opp et opplyst skilt som viser de som ikke er lokalkjente om at her er det et
offentlig toalett.
5. Toalettet må rengjøres minst to ganger pr. dag.
6. Det må gjøres avtale med politiet om hyppige inspisering av toalettet.
7. Det må vurderes om toalettet kan være døgnåpent
8. Etter min mening bær det settes opp en mynt/kortautomat med avgift på 5 eller 10 kroner
for bruk av toalettet.
Toalettet burde så absolutt være gjort i stand før sommersesongen med junimartnaen.
Folk som bor på Halsen må slippe ”hagebesøk” av folk som gjør sitt fornødne i hagen.

Jeg gjør oppmerksom på at jeg kun har observert herretoalettet. Dametoalettet har vært avstengt
i lengre tid.
Mitt spørsmål til ordeføreren er som følger:
Vil ordføreren sørge for at dette toalettet blir satt i skikkelig stand og sørge for at det får en
tilfredsstillende standard i framtia.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Spørsmålet utsettes til neste møte.

