STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedato:

26.01.2012

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 17:00
1/12

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Alf Kaspersen
Einar Østereng
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Rolf Charles Berg
Merethe Strand Hamborg
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
Per Moen
Sigrun Bremseth
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Per Erik Moen
Ole Hermod Sandvik

13/12

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

Navn
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Thomas Fossen
Ann-Inger Leirtrø
Anja Elisabeth Ristad
Oddvar Vigdenes
Erik Bjørgum
Johan Arnt Elverum
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Jan Algar Selin
May Britt Sørmo Ervik
Svein Inge Jørgensen
Lillian Margrete Solstad
Øistein Teigen
Gunnar Solum
Ragna Straume
Geir Falck Anderssen

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Anna Dybwad Alstad
SP
Martha Richstad Berbu
AP

Navn
Inger J. O. Uthus
Ola Morten Teigen

Rep.
AP
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Anne M. Gederaas Ingstad
Kim Kenneth Danielsen

Møtte for
Anna Dybwad Alstad
Ola Morten Teigen

Rep.
SP
FRP

Tove Irene Moan Andersen
Elin Helene Friheim
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kari Øfsti
Kjell Fosse
Trine Nesheim
Astri Wessel
Ottar Bjerkås
Møtet ble ledet av:

Martha Richstad Berbu
Inger J. O. Uthus

AP
AP

Stilling
Organisasjonssjef
Rådmann
Etatsjef omsorg
Etatsjef OPK
Etatsjef teknisk drift

Ordfører Johan Arnt Elverum

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41
Merknader:
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmeside, annonse i Stjørdalens Blad og på
facebook samt med skriftlig innkalling til hver enkelt representanter.
Følgende dokumenter ble lagt ut til medlemmene:
- Korrigert sak 7/12 Deltakelse i Fredskorpset utviklingsprogram med Panajachel
kommune Guatemala
- Åpent brev til nyvalgte lokalpolitikere om kriminalitetsforebygging generelt og om
rus/vold og alkoholpolitikk, fra KRÅD
Kommunestyret drar på omvisning til Avinor, Værnes kl.14:30 – 16:00.
Deretter blir det holdt kort Formannskapsmøte ca. 16:45 før videre behandling av ny sak
PS 13/12 Finansiering og valg av entreprenør – utskifting av tak Rådhus vest 2012
Rådmannen trekker sak 7/12 - sak 7/12 Deltakelse i Fredskorpset utviklingsprogram med
Panajachel kommune, Guatemala.
Følgende medlemmer velges til å skrive under protokollen: Kåre Børseth, Merethe
Strand Hamborg og Øistein Teigen.
Siv Sætran (SP) ble innvilget permisjon fra kl. 14:30. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede.
Per Moen ble innvilget permisjon fra kl. 17:00. Varamedlem Stian Flobergseter tiltrer.
Håvard S. Moa innvilget permisjon kl. 17:00. Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt
i møtet.
Stjørdal, 26.01.12
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Saksliste for Kommunestyret i møte 26.01.2012
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 1/12

Ungdomsrådet - valg 2012

2011/7083

PS 2/12

Årsrapport - ungdomsrådet 2012

2012/152

PS 3/12

Kommunale nemder og råd 2011 - 2015 - suppleringsvalg

2011/6724

PS 4/12

Utbygging Kvislabakken barnehage - grunnerverv ekspropriasjon av del av gnr. 84 bnr. 33

2008/4294

PS 5/12

Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020 sluttbehandling

2011/2839

PS 6/12

Utbyggings Sandskogan barnehage - grunnerverv ekspropriasjon av eiendommen Gymnasgata 7

2011/1607

PS 7/12

Deltakelse i Fredskorpsets utvekslingsprogram med
Panajachel kommune, Guatemala

2010/723

PS 8/12

Samhandlingsreformen - lovpålagte avtaler mellom Helse
Nord-Trøndelag HF og kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal
og Meråker

2010/6691

PS 9/12

Samhandlingsreformen - Lovpålagte avtaler mellom St.
Olavs Hospital HF og kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal
og Meråker

2010/6691

PS 10/12

Samhandlingsreformen - Lovpålagte avtaler mellom
Rusbehandling Midt_norge HF og kommunene Tydal,
Selbu, Stjørdal og Meråker
Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 - Stjørdal kommune
som arbeidsgiver
Forvatningsrevisjon nr 1711-1/2011 - Bygging av Stokkan
ungdomsskole
Finansiering og valg av entreprenør - utskifting av tak
Rådhus 2012

2010/6691

PS 11/12
PS 12/12
PS 13/12

2012/536
2012/535
2011/2178

Interpellasjoner
FO 1/12

Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyremøte
26.10.2011 - Kommunedelplan for Samferdsels- og
transportløsninger.

2011/5286

FO 2/12

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.01.12 Nedleggelse av stoppestedet ved Levanger sykehus

2012/270

Saker til behandling
PS 1/12 Ungdomsrådet - valg 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til medlemmer til ungdomsrådet, som er valgt på den enkelte skole, velges til medlemmer
av Stjørdal ungdomsråd. Valget ved skolene er gjennomført i henhold til vedtektene.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ungdomsrådets vedtekter, vedtatt i kommunestyret 20.12.2007, sak 124/07.
Saksopplysninger
Vedtektene for ungdomsrådet § 5 valg og sammensetting siteres:
§ 5. Valg og sammensetning.
Det velges 11 representanter til rådet. Medlemmene velges av kommunestyret etter forslag fra
elevrådene ved ungdomsskolene, Ole Vig videregående skole og Aglo opplæringssenter. Det velges
2 medlemmer fra hver ungdomsskole, 4 fra Ole Vig videregående skole og 1 fra Aglo
opplæringsssenter. Det velges vararepresentanter i rekke (ikke personlig vara)
 Øvre aldersgrense for valg til ungdomsrådet er 19 år.
 Alle representanter for ungdomsrådet velges for 2 år. Hvis du bytter skole i løpet av to-års
perioden kan du fortsatt være medlem av rådet (ved overgang ungdomsskole til
videregående skole.)
 Fritak fra vervet kan gies etter søknad.
 Det velges to medlemmer fra Formannskapet som faste medlemmer av rådet.
 Ungdomsrådet konstituerer seg selv med leder og nestleder.
 Leder og nestleder velges for 1 år.
 Møteplikt og plikt til å melde forfall gjelder på samme måte som for kommunestyrets
medlemmer.
 Det tilstrebes at alle kommunedelene blir representert fra ungdomsskolekvoten
 Valgperioden for medlemmer i ungdomsrådet er to år. Halvparten av rådet er på valg hvert år
for å sikre kontinuitet og fornyelse. Man får da en overlapping av gamle og nye




medlemmer. I praksis betyr dette at det til enhver tid sitter to medlemmer fra hver
ungdomskole i rådet,4 medlemmer fra 4 Ole vig VGS og 1 fra Aglo opplæringssenter,men at
det hvert år velges 1 repr. fra ungdomskolene og 2 fra ole vig VGS. Repr. fra Aglo
opplæringssenter velges for 2 år.
Ungdomsrådet har ansvaret for gjennomføring av valget, i samarbeid med elevrådene,
Alle skal ha mulighet til å stille til valg i ungdosmrådet og alle skal ha mulighet til å stemme
ved valget.

I henhold til vedtektene er halvparten av ungdomsrådet på valg og halvparten fortsetter ett år til.
Oversikt over medlemmer til ungdomsrådet som skal velges for perioden 2012 – 2013.

Hegra Ungdomskole:
Henrik Nilsen Solberg (2012)
Ellen Solem (2012 – 2013)
Halsen Ungdomskole:
Ramya Nadesapuran (2012 – 2013)
Heidi Bergersen (2012)
Varamedlem: Endre Sørebø (2012)
Ole vig vg skole:
Emil Beitland 2 året (2012)
Vegard Raaen 2 året (2012)
Snorre Fånes 1 året(2012 – 2013)
Frida Wanberg Veimo (2012 – 2013)
Stokkan ungdomskole:
Elisabeth Andersen (2012)
Terje Hellberg (2012 – 2013)
Aglo Skole:
Iselin Dahl Nytrø (2012)
Varamedlem:
Niclas G. Stinnerbom (2012)

Behandling i Formannskapet - 19.01.2012
Forslag fra Jan Inge Kaspersen (AP):
”Formannskapet ber om at det blir lagt frem en ny sak om vedtekter for ungdomsrådet. Dette
for å sikre kjønnsbalanse i rådet samt representasjon fra Fagerhaug skole.”
Forslaget fra Kaspersen (AP) enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 19.01.2012
Formannskapet ber om at det blir lagt frem en ny sak om vedtekter for ungdomsrådet. Dette for
å sikre kjønnsbalanse i rådet samt representasjon fra Fagerhaug skole.
Forslag til medlemmer til ungdomsrådet, som er valgt på den enkelte skole, velges til medlemmer av
Stjørdal ungdomsråd. Valget ved skolene er gjennomført i henhold til vedtektene.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012
Formannskapet ber om at det blir lagt frem en ny sak om vedtekter for ungdomsrådet.
Dette for å sikre kjønnsbalanse i rådet samt representasjon fra Fagerhaug skole.
Forslag til medlemmer til ungdomsrådet, som er valgt på den enkelte skole, velges til
medlemmer av Stjørdal ungdomsråd. Valget ved skolene er gjennomført i henhold til
vedtektene.
Oversikt over medlemmer til ungdomsrådet som skal velges for perioden 2012 – 2013.

Hegra Ungdomskole:
Henrik Nilsen Solberg (2012)
Ellen Solem (2012 – 2013)
Halsen Ungdomskole:
Ramya Nadesapuran (2012 – 2013)
Heidi Bergersen (2012)
Varamedlem: Endre Sørebø (2012)
Ole vig vg skole:
Emil Beitland 2 året (2012)
Vegard Raaen 2 året (2012)
Snorre Fånes 1 året(2012 – 2013)
Frida Wanberg Veimo (2012 – 2013)
Stokkan ungdomskole:
Elisabeth Andersen (2012)
Terje Hellberg (2012 – 2013)
Aglo Skole:
Iselin Dahl Nytrø (2012)
Varamedlem:
Niclas G. Stinnerbom (2012)
PS 2/12 Årsrapport - ungdomsrådet 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering

Behandling i Ungdomsrådet - 16.01.2012
Uttalelse:
Godkjent.

Behandling i Komite Levekår - 17.01.2012
Uttalelse:
Komite Levekår tar rapporten til orientering.

Innstilling i Komite Levekår - 17.01.2012
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering.
PS 3/12 Kommunale nemder og råd 2011 - 2015 - suppleringsvalg
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende medlemmer velges:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Som varamedlemmer for hhv. Svein Grindstad og Sunniva M. Leirfall velges:
…………………..
…………………..
2. Heimevernsutvalg:

Erling Weydahl (AP) velges som fast medlem i Heimevernsutvalget.
Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Ordfører Elverum foreslo følgende til punkt 1:
1. Følgende medlemmer velges:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Som varamedlemmer for hhv. Svein Grindstad og Sunniva M. Leirfall velges:
Jarle Viken for Svein Grindstad
Bjørg Inger Kyllo for Sunniva M Leirfall
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt

2. Heimevernsutvalg:
Erling Weydahl (AP) velges som fast medlem i Heimevernsutvalget.
Rådmannens forslag til vedtak med foreløpige vedtatte endring enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012
1. Følgende medlemmer velges:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Som varamedlemmer velges:
Jarle Viken for Svein Grindstad
Bjørg Inger Kyllo for Sunniva M Leirfall
2. Heimevernsutvalg:
Erling Weydahl (AP) velges som fast medlem i Heimevernsutvalget.
PS 4/12 Utbygging Kvislabakken barnehage - grunnerverv - ekspropriasjon av del av gnr.
84 bnr. 33
Behandling i Formannskapet - 19.01.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 19.01.2012
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 16-2 vedtar Stjørdal
kommunestyre å ekspropriere grunn fra gnr. 84 bnr. 33 i Stjørdal for utbygging av
Kvislabakken barnehage jfr. stadfestet reguleringsplan.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå minnelig erstatningsavtale og til å ta juridiske skritt
som er nødvendig for sakens gjennomføring, herunder begjære skjønn for Inntrøndelag
tingrett til fastsetting av erstatning.
Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 16-2 vedtar Stjørdal
kommunestyre å ekspropriere grunn fra gnr. 84 bnr. 33 i Stjørdal for utbygging av
Kvislabakken barnehage jfr. stadfestet reguleringsplan.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå minnelig erstatningsavtale og til å ta juridiske
skritt som er nødvendig for sakens gjennomføring, herunder begjære skjønn for
Inntrøndelag tingrett til fastsetting av erstatning.
PS 5/12 Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011-2020 - sluttbehandling
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Forslag til strategisk næringsplan, utarbeidet av Næringsalliansen i Værnesregionen
(VR), legges til grunn ved sluttbehandling i kommunene med følgende endringer:
a. Pkt. 2.3 Prosjekter i NTP 2014-2018 2.kulepunkt endres til;”Firefelt motorvei fra
Trondheim til Steinkjer”.
b. Pkt. 2.4 Logistikknutepunkt endres til; Delmål: ”Det etableres logistikknutepunkt
for Midt-Norge”. Strategi/Tiltak: ”Det tas stilling til lokalisering etter at
Jernbaneverket har lagt fram konsekvensutredningen”.
c. Pkt. 3.5 Lærlingeplasser endres til; ”Ansvar: ”Kommunene”.
d. Nytt pkt 5.5; Delmål: ”Utvikling av nasjonalparken Skarvan-Roltdalen”.
Strategi/Tiltak: ”Utarbeide markedsorientert plan for Sylan og SkarvanRoltdalen”. Ansvar: ”Forvaltningsmyndigheten, kommunene og grunneiere.
2. Regionrådet i VR følger opp strategisk næringsplan i VR med blant annet prioritering av
felles innsatsområder. Videre iverksettes fellestiltak rettet mot arbeidsplasser,
verdiskaping og bosetting.
3. Sekretariatet i VR bistår i arbeidet med oppfølging av næringsplanen.
4. Næringsalliansen i VR engasjeres i størst mulig grad til gjennomføring av prosjekter.
5. Tiltak som betinger kommunal finansiering skal godkjennes i kommunene.
6. Det utredes grunnlag for å opprette et felles fond i VR til regional utvikling.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 18.01.2012
Uttalelse:
Håkon Alstadheim (V)foreslo:
Endring i forhold til rådmannens innstilling:
Pkt. 1 a endres til:
Pkt. 2.3, andre kulepunkt strykes.
Vigdenes foreslo:
Stjørdal kommunestyret har tidligere i sak 115/11 gjort vedtak knyttet til KNM sak 7/12.
Formannskap og Kommunestyre anmodes om å gjennomgå disse opp mot det foreliggende
utkast til strategisk næringsplan.
Alstadheims forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Vigdenes forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling med den foreløpige vedtatte endring enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite plan - 18.01.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 19.01.2012
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
1.a Pkt. 2.3 Prosjekter i NTP 2014-2018 2.kulepunkt endres til;”Firefelt motorvei fra
Trondheim til Steinkjer” strykes fra rådmannens innstilling.
Håves (AP) forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 19.01.2012

2.
3.
4.
5.
6.

1. Forslag til strategisk næringsplan, utarbeidet av Næringsalliansen i Værnesregionen
(VR), legges til grunn ved sluttbehandling i kommunene med følgende endringer:
a. Pkt. 2.4 Logistikknutepunkt endres til; Delmål: ”Det etableres logistikknutepunkt
for Midt-Norge”. Strategi/Tiltak: ”Det tas stilling til lokalisering etter at
Jernbaneverket har lagt fram konsekvensutredningen”.
b. Pkt. 3.5 Lærlingeplasser endres til; ”Ansvar: ”Kommunene”.
c. Nytt pkt 5.5; Delmål: ”Utvikling av nasjonalparken Skarvan-Roltdalen”.
Strategi/Tiltak: ”Utarbeide markedsorientert plan for Sylan og Skarvan-Roltdalen”.
Ansvar: ”Forvaltningsmyndigheten, kommunene og grunneiere.
Regionrådet i VR følger opp strategisk næringsplan i VR med blant annet prioritering av
felles innsatsområder. Videre iverksettes fellestiltak rettet mot arbeidsplasser, verdiskaping
og bosetting.
Sekretariatet i VR bistår i arbeidet med oppfølging av næringsplanen.
Næringsalliansen i VR engasjeres i størst mulig grad til gjennomføring av prosjekter.
Tiltak som betinger kommunal finansiering skal godkjennes i kommunene.
Det utredes grunnlag for å opprette et felles fond i VR til regional utvikling.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Jan Inge Kaspersen (AP) foreslo:
Ansvar for rullering av strategisk næringsplan for Værnesregion skal ligge hos kommunens
næringsavdeling. Dette kan gjøres i samarbeid med Næringsalliansen for Værnesregion.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Kaspersen forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012
1. Forslag til strategisk næringsplan, utarbeidet av Næringsalliansen i
Værnesregionen (VR), legges til grunn ved sluttbehandling i kommunene med
følgende endringer:
a. Pkt. 2.4 Logistikknutepunkt endres til; Delmål: ”Det etableres logistikknutepunkt
for Midt-Norge”. Strategi/Tiltak: ”Det tas stilling til lokalisering etter at
Jernbaneverket har lagt fram konsekvensutredningen”.
b. Pkt. 3.5 Lærlingeplasser endres til; ”Ansvar: ”Kommunene”.

2.
3.
4.
5.
6.

c. Nytt pkt 5.5; Delmål: ”Utvikling av nasjonalparken Skarvan-Roltdalen”.
Strategi/Tiltak: ”Utarbeide markedsorientert plan for Sylan og SkarvanRoltdalen”. Ansvar: ”Forvaltningsmyndigheten, kommunene og grunneiere.
Regionrådet i VR følger opp strategisk næringsplan i VR med blant annet prioritering
av felles innsatsområder. Videre iverksettes fellestiltak rettet mot arbeidsplasser,
verdiskaping og bosetting.
Sekretariatet i VR bistår i arbeidet med oppfølging av næringsplanen.
Næringsalliansen i VR engasjeres i størst mulig grad til gjennomføring av prosjekter.
Tiltak som betinger kommunal finansiering skal godkjennes i kommunene.
Det utredes grunnlag for å opprette et felles fond i VR til regional utvikling.

Ansvar for rullering av strategisk næringsplan for Værnesregion skal ligge hos
kommunens næringsavdeling. Dette kan gjøres i samarbeid med Næringsalliansen for
Værnesregion.
PS 6/12 Utbyggings Sandskogan barnehage - grunnerverv - ekspropriasjon av
eiendommen Gymnasgata 7
Rådmannens forslag til inntilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 16-2 vedtar Stjørdal
kommune å ekspropriere eiendommen Gymnasgata 7 (gnr.102, bnr.109 og 956) i
Stjørdal, for utbygging av Sandskogan barnehage jfr. stadfestet reguleringsplan.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå minnelig erstatningsavtale og til å ta juridiske skritt
som er nødvendig for sakens gjennomføring, herunder begjære skjønn for Stjør- og
Verdal tingrett til fastsetting av erstatning.
Behandling i Formannskapet - 19.01.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 19.01.2012
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 16-2 vedtar Stjørdal
kommune å ekspropriere eiendommen Gymnasgata 7 (gnr.102, bnr.109 og 956) i
Stjørdal, for utbygging av Sandskogan barnehage jfr. stadfestet reguleringsplan.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå minnelig erstatningsavtale og til å ta juridiske skritt
som er nødvendig for sakens gjennomføring, herunder begjære skjønn for Stjør- og
Verdal tingrett til fastsetting av erstatning.
Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Geir Falck Anderssen og Erik Bjørgum stilte spørsmål om sin habilitet.
Anderssen og Bjørgum frater under behandling av habiliteten, nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Ordføreren foreslo at Anderssen og Bjørgum er inhabil i hht §6.e
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Anderssen og Bjørgum tiltrer. Nå 41 av 41 medlemmer tilstede.

Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 16-2 vedtar
Stjørdal kommune å ekspropriere eiendommen Gymnasgata 7 (gnr.102, bnr.109 og
956) i Stjørdal, for utbygging av Sandskogan barnehage jfr. stadfestet
reguleringsplan.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå minnelig erstatningsavtale og til å ta juridiske
skritt som er nødvendig for sakens gjennomføring, herunder begjære skjønn for
Stjør- og Verdal tingrett til fastsetting av erstatning.

PS 7/12 Deltakelse i Fredskorpsets utvekslingsprogram med Panajachel kommune,
Guatemala
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune iverksetter avtale om en periode utveksling med Panajachel kommune
gjennom Fredskorpsets Nord-Sør-program med oppstart høsten 2012 i henhold til avtale av
24.02.11. Utvekslingen omfatter to deltakere fra hver kommune.
2. Administrasjon av programmet i Stjørdal kommune finansieres med kr. 150000,- for årene
2012 og 2013. For 2012 finansieres tiltaket med kr. 150000,-gjennom formannskapets
disposisjonspost. For 2013 innarbeides kr. 150000,- i Økonomiplanen. Ved eventuell
videreføring av programmet med nye utvekslinger innarbeides samme årlige beløp inn i
Økonomiplanen for aktuelle år.

Behandling i Formannskapet - 19.01.2012
Lillian Solstad (H) fremmet et endringsforslag:
Endring i punkt 2:
For 2012 finansieres tiltaket med 150 000 gjennom saldering av budsjettet i juni 2012.
Joar Håve (AP) fremmet forslag:
Saken sendes til kommunestyret.
Foreløpig votering:
Lillian Solstad (H) forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
Rådmannens innstilling med vedtatte endringer vedtatt med 6 mot 5 stemmer
Håves (AP) forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 19.01.2012
1. Stjørdal kommune iverksetter avtale om en periode utveksling med Panajachel kommune
gjennom Fredskorpsets Nord-Sør-program med oppstart høsten 2012 i henhold til avtale av
24.02.11. Utvekslingen omfatter to deltakere fra hver kommune.
2. Administrasjon av programmet i Stjørdal kommune finansieres med kr. 150000,- for årene
2012 og 2013. For 2012 finansieres tiltaket med 150 000 gjennom saldering av budsjettet i juni
2012. For 2013 innarbeides kr. 150000,- i Økonomiplanen. Ved eventuell videreføring av
programmet med nye utvekslinger innarbeides samme årlige beløp inn i Økonomiplanen for
aktuelle år.
3. Saken sendes kommunestyret.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Rådmannen trekker saken.

PS 8/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte avtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og
kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Samarbeidsavtalen, som består av overordnet samarbeidsavtale og 3 tjenesteavtaler,
mellom kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og Helse Nord-Trøndelag HF
godkjennes av kommunestyret.
2. Samarbeidsavtalen kan ikke endres uten godkjenning av kommunestyret selv.
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i
foreliggende tjenesteavtaler.

Behandling i Eldrerådet - 16.01.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.01.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite Levekår - 17.01.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår – 17.01.2012
1. Samarbeidsavtalen, som består av overordnet samarbeidsavtale og 3 tjenesteavtaler,
mellom kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og Helse Nord-Trøndelag HF
godkjennes av kommunestyret.
2. Samarbeidsavtalen kan ikke endres uten godkjenning av kommunestyret selv.
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i
foreliggende tjenesteavtaler.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012
1. Samarbeidsavtalen, som består av overordnet samarbeidsavtale og 3
tjenesteavtaler, mellom kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og Helse
Nord-Trøndelag HF godkjennes av kommunestyret.
2. Samarbeidsavtalen kan ikke endres uten godkjenning av kommunestyret selv.
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne
endringer i foreliggende tjenesteavtaler.
PS 9/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte avtaler mellom St. Olavs Hospital HF og
kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Samarbeidsavtalen, som består av overordnet samarbeidsavtale og 3 tjenesteavtaler,
mellom kommunene Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker
og St. Olavs Hospital HF godkjennes av kommunestyret.
2. Samarbeidsavtalen kan ikke endres uten godkjenning av kommunestyret selv.
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i
foreliggende tjenesteavtaler.

Behandling i Komite Levekår - 26.01.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 26.01.2012
1. Samarbeidsavtalen, som består av overordnet samarbeidsavtale og 3 tjenesteavtaler,
mellom kommunene Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker
og St. Olavs Hospital HF godkjennes av kommunestyret.
2. Samarbeidsavtalen kan ikke endres uten godkjenning av kommunestyret selv.
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i
foreliggende tjenesteavtaler.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012
1. Samarbeidsavtalen, som består av overordnet samarbeidsavtale og 3
tjenesteavtaler, mellom kommunene Værnesregionen ved kommunene Tydal,
Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs Hospital HF godkjennes av kommunestyret.
2. Samarbeidsavtalen kan ikke endres uten godkjenning av kommunestyret selv.
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne
endringer i foreliggende tjenesteavtaler.
PS 10/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte avtaler mellom Rusbehandling Midt_norge
HF og kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Samarbeidsavtalen, som består av overordnet samarbeidsavtale og 3 tjenesteavtaler,
mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og
Rusbehandling Midt-Norge HF godkjennes av kommunestyret.
2. Samarbeidsavtalen kan ikke endres uten godkjenning av kommunestyret selv.
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i
foreliggende tjenesteavtaler.

Behandling i Komite Levekår - 26.01.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Komite Levekår - 26.01.2012
1. Samarbeidsavtalen, som består av overordnet samarbeidsavtale og 3 tjenesteavtaler,
mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og
Rusbehandling Midt-Norge HF godkjennes av kommunestyret.
2. Samarbeidsavtalen kan ikke endres uten godkjenning av kommunestyret selv.
3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i
foreliggende tjenesteavtaler.
Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012

PS 11/12 Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 - Stjørdal kommune som arbeidsgiver
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram til kommunestyret til behandling.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Saken utsettes.

PS 12/12 Forvatningsrevisjon nr 1711-1/2011 - Bygging av Stokkan ungdomsskole
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem til kommunestyret for behandling.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Saken utsettes.

PS 13/12 Finansiering og valg av entreprenør - utskifting av tak Rådhus 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken, og
mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende entreprenør har gitt det
tilbud på utskifting av tak som er mest fordelaktig for Stjørdal kommune:
Trøndelag Tak AS
2. Med forbehold om at Kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for prosjektet, gis
Rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med tilbyder og inngå avtale.
Avtale med entreprenøren anses først inngått når det foreligger skriftlig kontrakt etter
NS8405.
3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for utskifting av tak på Stjørdal Rådhus
kontorfløy vest samt rehabilitering av 3. etasje på kr 2.006.445,-.
4. Investeringen på kr 2.006.445,- finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond/
disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet - 26.01.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 26.01.2012
4. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken, og
mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende entreprenør har gitt det
tilbud på utskifting av tak som er mest fordelaktig for Stjørdal kommune:
Trøndelag Tak AS
5. Med forbehold om at Kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for prosjektet, gis
Rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med tilbyder og inngå avtale.
Avtale med entreprenøren anses først inngått når det foreligger skriftlig kontrakt etter
NS8405.
6. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for utskifting av tak på Stjørdal Rådhus
kontorfløy vest samt rehabilitering av 3. etasje på kr 2.006.445,-.
4. Investeringen på kr 2.006.445,- finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond/
disposisjonsfond.
Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2012

1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken,
og mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende entreprenør har
gitt det tilbud på utskifting av tak som er mest fordelaktig for Stjørdal kommune:
Trøndelag Tak AS
2. Med forbehold om at Kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for
prosjektet, gis
Rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med tilbyder og inngå
avtale.
Avtale med entreprenøren anses først inngått når det foreligger skriftlig kontrakt
etter NS8405.
3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for utskifting av tak på Stjørdal Rådhus
kontorfløy vest samt rehabilitering av 3. etasje på kr 2.006.445,-.
4. Investeringen på kr 2.006.445,- finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond/
disposisjonsfond.

Interpellasjoner
FO 1/12 Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyremøte 26.10.2011 - Kommunedelplan
for Samferdsels- og transportløsninger.
Behandling i Kommunestyret - 24.11.2011
Ordføreren foreslo at saken utsettes da interpellanten ikke er til stede.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Ordføreren besvarte interpellasjonen.

FO 2/12 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.01.12 - Nedleggelse av stoppestedet
ved Levanger sykehus
Behandling i Kommunestyret - 26.01.2012
Ordføreren besvarte spørsmålet.

