STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedato:

25.10.2012

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 16:45
103/12

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Sigrun Bremseth
Ole Andreas Aftret
Alf Kaspersen
Einar Østereng
Martha Richstad Berbu
Anja Elisabeth Ristad
Oddvar Vigdenes
Erik Bjørgum
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
May Britt Sørmo Ervik
Ola Morten Teigen
Lillian Margrete Solstad
Øistein Teigen
Gunnar Solum
Per Erik Moen

111/12

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Johan Arnt Elverum
SP
Annette Tollefsen Jensen
KRF
Inger J. O. Uthus
AP
Ragna Straume
V
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Erling Strand
Ane Geving

Navn
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Thomas Fossen
Ann-Inger Leirtrø
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Rolf Charles Berg
Merethe Strand Hamborg
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Ole Hermod Sandvik

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

Navn
Anne M. Gederaas Ingstad
Erlend Olsen Størseth
Geir Falck Anderssen

Rep.
SP
AP
H

Møtte for
Ragna Straume
Anne M. Gederaas Ingstad

Rep.
V
SP

Nils Norbotn
Jorun Marie Værnesbranden
Fidaa Afif Abu Shaeera
Tove Irene Moan Andersen
Elin Helene Friheim

Johan Arnt Elverum
Annette Tollefsen Jensen
Geir Falck Anderssen
Erlend Olsen Størseth
Inger J. O. Uthus

SP
KRF
H
AP
AP

Vara som stilte i sak 104/12 etter behandling av habilitet:
Janne Evenhus.
Tore Ulvestad.
Kim Danielsen.
Tor Børseth .
Petter Smågård.
Roar Geving.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Kari Linseth Øfsti
Astri Wessel
Hans Frederik Selvaag
Tore Rømo
Arne Minde
Møtet ble ledet av:

Stilling
Rådmann
Organisasjonssjef
Etatsjef Oppvekst og Kultur
Etatsjef Omsorg
Fung. Etatsjef Teknisk drift
Spesialrådgiver

Ordfører Ole Hermod Sandvik

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 40 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmeside, Stjørdalens Blad, samt elektronisk innkalling
til hver enkelt representant.
Ordføreren foreslo følgende til å underskrive protokollen:
Håkon Alstadheim – vara Jorun Lundemo
Inger Anne Wahl - vara Per Erik Moen
Håvard Moa
- vara Nils Nordbotn
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Tove Moan Andersen tiltrer før behandling av sak 105/12, nå 41 av 41 medlemmer til stede.
Sak 31/12, Spørsmål til ordføreren, ble behandlet før sak 109/12 Økonomiplan 2013 – 2016
og Budsjett 2013.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt
i møtet.
Stjørdal, 25.10.2012
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Saksliste for Kommunestyret i møte 25.10.2012
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Side

Saker til behandling:
PS 103/12

Sandskogan barnehage midlertidige lokaler valg av leverandør

2011/1607

5

PS 104/12

Kulturhus - orientering

2012/2202

16

PS 105/12

Parkering Stjørdal sentrum - ny
parkeringsordning

2012/3377

18

PS 106/12

Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning
for 2012 / anmodning for 2013

2012/5021

33

PS 107/12

Interkommunalt samarbeid - øyeblikkelig hjelp
senger

2012/5117

50

PS 108/12

Valg av forliksråd for perioden 2013-2016

2010/315

91

PS 109/12

Økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett 2013.

2012/5297

94

PS 110/12

Kontrollutvalget. Plan for forvaltningsrevisjon
2012-2015

95

PS 111/12

Kontrollkomiteen. Plan for selskapskontroll
2012 - 2015

108

Interpellasjoner:
FO 31/12

Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte
25.10.12 - Barnefattigdom

2012/5283

119

Saker til behandling
PS 103/12 Sandskogan barnehage midlertidige lokaler - valg av leverandør
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 entreprenører har gitt det
tilbud som er økonomisk mest fordelaktig for Stjørdal kommune:
Ramirent 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 forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut, og
først når det foreligger skriftlig kontrakt etter NS8407.
3. Kostnadsrammen på 4,25 mill. i driftsutgifter knyttet til leide lokaler innarbeides i
økonomiplan 2013-2016.
Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 25.10.2012
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i
denne saken, og mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at
følgende entreprenører har gitt det tilbud som er økonomisk mest
fordelaktig for Stjørdal kommune:
Ramirent 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
forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut, og først når det
foreligger skriftlig kontrakt etter NS8407.
3. Kostnadsrammen på 4,25 mill. i driftsutgifter knyttet til leide lokaler
innarbeides i økonomiplan 2013-2016.
4. Det forutsettes at saken legges frem til behandling i AMU.

Behandling i Kommunestyret - 04.10.2012
Ordføreren foreslo:
Saken utsettes for behandling i Levekår/FSK.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 18.10.2012
Einar Østereng (AP) foreslo:
Nytt pkt. 4:
Det forutsettes at saken legges frem til behandling i AMU.
Østerengs forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling med den foreløpige vedtatte endring enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 18.10.2012
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken, og
mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende entreprenører har gitt det
tilbud som er økonomisk mest fordelaktig for Stjørdal kommune:
Ramirent 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 forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut, og
først når det foreligger skriftlig kontrakt etter NS8407.
3. Kostnadsrammen på 4,25 mill. i driftsutgifter knyttet til leide lokaler innarbeides i
økonomiplan 2013-2016.
4. Det forutsettes at saken legges frem til behandling i AMU.

Behandling i Komite Levekår - 16.10.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 104/12 Kulturhus - orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
……………..
Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Merethe S. Hamborg (H), Rune Larsen (H), Ola M. Teigen (FRP), Håvard Alstadheim (V),
Oddvar Vigdenes (SP) og Svein Jørgensen (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet, da de er
styre/vara-medlemmer til Stjørdal Kulturutvikling AS.
Medlemmene fratrer, nå 34 av 40 medlemmer til stede.

Ordføreren foreslo at medlemmene er inhabil, jfr. Forv.loven §6 e, 2. ledd.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Janne Evenhus tiltrer som vara for Hamborg.
Tore Ulvestad tiltrer som vara for Larsen.
Kim Danielsen tiltrer som vara for Jørgensen,
Tor Børseth tiltrer som vara for Teigen.
Petter Smågård tiltrer som vara for Vigdenes.
Roar Geving tiltrer som vara for Alstadheim, nå 40 av 41 medlemmer til stede.
Joar Håve (AP) foreslo:
Før en eventuell ny søknad om byggelånsgaranti behandles i kommunestyret, fremlegger styret i
SKU AS en ny og oppdatert forretningsplan for investering og drift.
Denne legges først for formannskapet.
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 19 stemmer
Håves forslag falt med 21 mot 19 stemmer.
Varamedlemmer i forbindelse med inhabilitet fratrer, faste medlemmer tiltrer, 40 av 41
medlemmer til stede.
Vedtak i Kommunestyret - 25.10.2012
1. Kommunestyrets vedtak i sak PS 92/2012, punkt 6 under øvrige punkter,
oppheves. Punktet lyder:
“På grunn av den økonomiske situasjonen og de store økonomiske
konsekvenser for andre tiltak og sektorer, må kostnadene og prinsipper
rundt kulturhusprosjektet vurderes på nytt. SKU AS stopper videre
fremdrift og avventer en slik behandling i kommunestyret”
2. Kommunestyret legger vedtak fattet 21.06.2012 til grunn for sitt eierskap i
Stjørdal Kulturutvikling AS, og ber formannskapet praktisere dette
gjennom utøvelsen av eierskapet i generalforsamling i SKU AS.

Behandling i Formannskapet - 18.10.2012
Rune Larsen (H) og Svein Jørgensen (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet, da de er styre/varamedlemmer til Stjørdal Kulturutvikling AS.
Larsen og Jørgensen fratrer, nå 9 av 11 medlemmer til stede.
Ordføreren foreslo at Larsen og Jørgensen er inhabil, jfr. Forv.loven §6 e, 2. ledd.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Øistein Teigen tiltrer som vara for Larsen.
Jorun Lundemo tiltrer som vara for Jørgensen, nå 11 av 11 medlemmer til stede.
Ordfører Ole Hermod Sandvik foreslo:

Formannskapet innstiller på følgende vedtak i kommunestyret 25. Oktober
1. Kommunestyrets vedtak i sak PS 92/2012, punkt 6 under øvrige punkter,
oppheves. Punktet lyder:
“På grunn av den økonomiske situasjonen og de store økonomiske konsekvenser
for andre tiltak og sektorer, må kostnadene og prinsipper rundt
kulturhusprosjektet vurderes på nytt. SKU AS stopper videre fremdrift og
avventer en slik behandling i kommunestyret”
2. Kommunestyret legger vedtak fattet 21.06.2012 til grunn for sitt eierskap i
Stjørdal Kulturutvikling AS, og ber formannskapet praktisere dette gjennom
utøvelsen av eierskapet i generalforsamling i SKU AS.

Ordførerens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
Teigen og Lundemo fratrer, og Larsen og Jørgensen tiltrer, 11 av 11 medlemmer til stede.
Innstilling i Formannskapet - 18.10.2012
1. Kommunestyrets vedtak i sak PS 92/2012, punkt 6 under øvrige punkter,
oppheves. Punktet lyder:
“På grunn av den økonomiske situasjonen og de store økonomiske konsekvenser
for andre tiltak og sektorer, må kostnadene og prinsipper rundt
kulturhusprosjektet vurderes på nytt. SKU AS stopper videre fremdrift og
avventer en slik behandling i kommunestyret”
2. Kommunestyret legger vedtak fattet 21.06.2012 til grunn for sitt eierskap i
Stjørdal Kulturutvikling AS, og ber formannskapet praktisere dette gjennom
utøvelsen av eierskapet i generalforsamling i SKU AS.

PS 105/12 Parkering Stjørdal sentrum - ny parkeringsordning
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Tidsregulering på kommunale plasser på lørdager opphører så snart formalitetene tillater
det.
2. Tidsregulerte kommunale plasser fastholdes som 2 timers regulering Samtidig utvides
sonen for 2-timers regulering til også å omfatte plasser langs Hotellgata og
Kjøpmannsgata vest for gågata, og det innføres parkeringsforbud i Kinogata.
3. Urskive som registreringsprinsipp opprettholdes for tidsregulerte kommunale plasser,
uten at det innføres erstatning for eller nytt supplement til ordningen med urskive.
4. Gjennomførte tiltak på kommunale plasser etter pkt. 1 – 3 legges til grunn for inngåelse
av privatrettslige avtaler mellom kommunen og den enkelte private plasseier for et mest
mulig felles parkeringsregime i sentrum.

5. Realisering av midlertidige og permanente langtidsplasser for ansatteparkering i og rundt
sentrum søkes i et offentlig/privat samarbeid. Kommunen opptrer som forhandlingspart
utad, for eksempel mot Forsvaret. Resultater søkes oppnådd i tide, før dagens
midlertidige, uregulerte plasser på Husbyjordet forsvinner.
Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Formannskapets innstilling vedtatt med
Øistein Teigen (FrP) foreslo:
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2:
Tidsregulerte kommunale plasser fastholdes som 2 timers regulering Samtidig utvides
sonen for 2-timers regulering til også å omfatte plasser langs Hotellgata og
Kjøpmannsgata vest for gågata, og det innføres parkeringsforbud i Kinogata.
Foreløpig votering:
Teigens forslag falt med 31 mot 10 stemmer.
Endelig votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 25.10.2012
1. Tidsregulering på kommunale plasser på lørdager opphører så snart formalitetene
tillater det.
2. Tidsregulerte kommunale plasser reguleres til 3 timer. Samtidig utvides sonen for
3-timers regulering til også å omfatte plasser langs Hotellgata og Kjøpmannsgata
vest for gågata, og det innføres parkeringsforbud i Kinogata.
3. Urskive som registreringsprinsipp opprettholdes for tidsregulerte kommunale
plasser, uten at det innføres erstatning for eller nytt supplement til ordningen med
urskive.
4. Gjennomførte tiltak på kommunale plasser etter pkt. 1 – 3 legges til grunn for
inngåelse av privatrettslige avtaler mellom kommunen og den enkelte private
plasseier for et mest mulig felles parkeringsregime i sentrum.
5. Realisering av midlertidige og permanente langtidsplasser for ansatteparkering i og
rundt sentrum søkes i et offentlig/privat samarbeid. Kommunen opptrer som
forhandlingspart utad, for eksempel mot Forsvaret. Resultater søkes oppnådd i
tide, før dagens midlertidige, uregulerte plasser på Husbyjordet forsvinner.

Behandling i Formannskapet - 18.10.2012
Rose Vinge (AP) foreslo:
Alternativ til pkt. 2 i rådmannens forslag til innstilling:
Tidsregulert kommunale plasser reguleres til 3 timer.

Svein Jørgensen (FRP) foreslo:
Alternativ til pkt. 2 i rådmannens forslag til innstilling:
På tidsregulerte (kommunale) plasser utvides 2-timers reguleringen til 4 timer.
Rådmannens pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Jørgensens forslag falt med 10 mot 1 stemme.
Vinges forslag vedtatt med 9 mot 3 stemmer for rådmannens forslag pkt 2.
Rådmannens forslag pkt. 3, 4 og 5 enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 18.10.2012
1. Tidsregulering på kommunale plasser på lørdager opphører så snart formalitetene tillater
det.
2. Tidsregulerte kommunale plasser reguleres til 3 timer. Samtidig utvides sonen for
3-timers regulering til også å omfatte plasser langs Hotellgata og Kjøpmannsgata vest for
gågata, og det innføres parkeringsforbud i Kinogata.
3. Urskive som registreringsprinsipp opprettholdes for tidsregulerte kommunale plasser,
uten at det innføres erstatning for eller nytt supplement til ordningen med urskive.
4. Gjennomførte tiltak på kommunale plasser etter pkt. 1 – 3 legges til grunn for inngåelse
av privatrettslige avtaler mellom kommunen og den enkelte private plasseier for et mest
mulig felles parkeringsregime i sentrum.
5. Realisering av midlertidige og permanente langtidsplasser for ansatteparkering i og rundt
sentrum søkes i et offentlig/privat samarbeid. Kommunen opptrer som forhandlingspart
utad, for eksempel mot Forsvaret. Resultater søkes oppnådd i tide, før dagens
midlertidige, uregulerte plasser på Husbyjordet forsvinner.

Behandling i Komite plan - 17.10.2012
Uttalelse:
Jorun Lundemo (FRP) foreslo:
Saken utsettes for behandling i Kommunalt Trafikksikkerhetsforslag.
Lundemos utsettelsesforslag falt med 7 mot 2 stemmer.
Per Moen (AP) foreslo:
Alternativ til pkt. 2 i rådmannens forslag til innstilling:
Tidsregulert kommunale plasser reguleres til 3 timer.
Jorun Lundemo (FRP) foreslo:
Alternativ til pkt. 2 i rådmannens forslag til innstilling:
På tidsregulerte (kommunale) plasser utvides 2-timers reguleringen til 4 timer.
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Lundemos forslag falt med 7 mot 2 stemmer.
Moens forslag til pkt. 2 vedtatt med 6 mot 3 stemmer for rådmannens forslag pkt. 2 til
innstilling.
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3, 4 og 5 enstemmig vedtatt.

PS 106/12 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 / anmodning for 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune påtar seg å bosette 5 ekstra flyktninger i tillegg til kvoten på 35 i
2012.
2. Kommunen stiller seg positiv til å bosette 35 nye flyktninger inkludert 4 enslige
mindreårige i 2013.
3. I tillegg kommer familiegjenforente med flyktninger bosatt i 2012 og tidligere år.
4. Dersom antall familiegjenforente i løpet av 2013 blir vesentlig lavere enn forventet, kan
kvoten økes tilsvarende med inntil 10 personer, i tråd med IMDis anmodning.
5. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd for berørte etater
foretas i forbindelse med saldering av budsjett for 2013. Årsvirkningen av salderingen
innarbeides ved rullering av økonomiplanen (2014 – 2017).

Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 25.10.2012
1. Stjørdal kommune påtar seg å bosette 5 ekstra flyktninger i tillegg til kvoten på 35 i
2012.
2. Kommunen stiller seg positiv til å bosette 35 nye flyktninger inkludert 4 enslige
mindreårige i 2013.
3. I tillegg kommer familiegjenforente med flyktninger bosatt i 2012 og tidligere år.
4. Dersom antall familiegjenforente i løpet av 2013 blir vesentlig lavere enn forventet,
kan kvoten økes tilsvarende med inntil 10 personer, i tråd med IMDis anmodning.
5. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd for berørte
etater foretas i forbindelse med saldering av budsjett for 2013. Årsvirkningen av
salderingen innarbeides ved rullering av økonomiplanen (2014 – 2017).

Behandling i Formannskapet - 18.10.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 18.10.2012
1. Stjørdal kommune påtar seg å bosette 5 ekstra flyktninger i tillegg til kvoten på 35 i
2012.

2. Kommunen stiller seg positiv til å bosette 35 nye flyktninger inkludert 4 enslige
mindreårige i 2013.
3. I tillegg kommer familiegjenforente med flyktninger bosatt i 2012 og tidligere år.
4. Dersom antall familiegjenforente i løpet av 2013 blir vesentlig lavere enn forventet, kan
kvoten økes tilsvarende med inntil 10 personer, i tråd med IMDis anmodning.
5. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd for berørte etater
foretas i forbindelse med saldering av budsjett for 2013. Årsvirkningen av salderingen
innarbeides ved rullering av økonomiplanen (2014 – 2017).

Behandling i Komite plan - 17.10.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 17.10.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Behandling i Komite Levekår - 16.10.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt,

Behandling i Ungdomsrådet - 15.10.2012
Uttalelse:
Ungdomsrådet går enstemmig for rådmannens forslag.
Ungdomsrådets innspill til saken:
Ungdomsrådet ønsker at det må jobbes mer og bedre med inkludering av nye landsmenn. UR
synes det er viktig at barn og ungdom inkluderes i ordinere klasser på skolene. Og at det jobbes
godt med å inkludere nye barn og unge godt inn i ulike fritidsaktiviteter. UR ønsker å se
nærmere på tema: inkludering av nye landsmenn i Stjørdal’s samfunnet.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 15.10.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering

Behandling i Eldrerådet - 15.10.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 107/12 Interkommunalt samarbeid - øyeblikkelig hjelp senger

senger
Rådmannens forslag til innstilling:
1.
Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om etablering
og drift av 4 stk. øyeblikkelig hjelp døgn senger ved Værnesregionen DMS Stjørdal, for
kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.
2. Vedlagte plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger
i Værnesregionen fra juni 2012, legges til grunn for gjennomføring av samarbeidet.
3. Etableringen og drift av tilbudet skjer under forutsetning av statlig tilskudd.
4. Stjørdal kommune gir sin tilslutning til tjenesteavtale nr. 4 inklusive vedlegg og Særavtale
om øyeblikkelig hjelp, mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene
i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen, ved Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker.
5. Stjørdal kommune gir sin tilslutning til tjenesteavtale nr. 4, mellom St.Olavs Hospital HF og
kommunene i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen,
ved kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal. Tj.avtale nr. 4 er utarbeidet
som egen Samarbeidsavtale.
Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 25.10.2012
1.Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om etablering
og drift av 4 stk. øyeblikkelig hjelp døgn senger ved Værnesregionen DMS Stjørdal, for
kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.
2. Vedlagte plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger
i Værnesregionen fra juni 2012, legges til grunn for gjennomføring av samarbeidet.
3. Etableringen og drift av tilbudet skjer under forutsetning av statlig tilskudd.
4. Stjørdal kommune gir sin tilslutning til tjenesteavtale nr. 4 inklusive vedlegg og
Særavtale om øyeblikkelig hjelp, mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene
i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen, ved Tydal, Selbu, Stjørdal og
Meråker.

5. Stjørdal kommune gir sin tilslutning til tjenesteavtale nr. 4, mellom St.Olavs Hospital
HF og kommunene i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen,
ved kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal. Tj.avtale nr. 4 er utarbeidet
som egen Samarbeidsavtale.

Behandling i Formannskapet - 18.10.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 18.10.2012
1.
Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om etablering
og drift av 4 stk. øyeblikkelig hjelp døgn senger ved Værnesregionen DMS Stjørdal, for
kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.
2. Vedlagte plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger
i Værnesregionen fra juni 2012, legges til grunn for gjennomføring av samarbeidet.
3. Etableringen og drift av tilbudet skjer under forutsetning av statlig tilskudd.
4. Stjørdal kommune gir sin tilslutning til tjenesteavtale nr. 4 inklusive vedlegg og Særavtale
om øyeblikkelig hjelp, mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene
i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen, ved Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker.
5. Stjørdal kommune gir sin tilslutning til tjenesteavtale nr. 4, mellom St.Olavs Hospital HF og
kommunene i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen,
ved kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal. Tj.avtale nr. 4 er utarbeidet
som egen Samarbeidsavtale.

Behandling i Komite Levekår - 16.10.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 15.10.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering

Behandling i Eldrerådet - 15.10.2012
Uttalelse:

Eldrerådet finner det betryggende at det interkommunale samarbeidet utvides ved etablering av
øyeblikkelig-hjelp-senger, og finner det naturlig at tilbudet lokaliseres til VR DMS Stjørdal.
Ytterligere betryggende er det at det ifølge vedl. 1 er en forutsetning at det skal vurderes
fortløpende om det kan bli nødvendig å utvide tilbudet ut over de planlagte 4 sengeplassene.
Eldrerådet vil derfor tilrå at rådmannens forslag til innstilling vedtas.

PS 108/12 Valg av forliksråd for perioden 2013-2016
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Som forliksråd for perioden 2013 – 2016 velges
……..
……..
……..
Som leder velges: ………
Varamedlemmer:
……..
……..
……..
Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 25.10.2012
1. Faste medlemmer:
Jorun Sørnes Moen
Olav Haugan
Jostein Noralv Risberg
Varamedlemmer:
Grethe Falck Anderssen
Einar Østereng
Tor Børseth.
2. Jorun Sørnes Moen foreslås som leder.
Behandling i Formannskapet - 18.10.2012
Ordfører Ole Hermod Sandvik (H) foreslo:
1. Faste medlemmer:
Jorun Sørnes Moen
Olav Haugan

Jostein Noralv Risberg
Varamedlemmer:
Grethe Falck Anderssen
Einar Østereng
Tor Børseth.
2. Jorun Sørnes Moen foreslås som leder.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 18.10.2012
1. Faste medlemmer:
Jorun Sørnes Moen
Olav Haugan
Jostein Noralv Risberg
Varamedlemmer:
Grethe Falck Anderssen
Einar Østereng
Tor Børseth.
2. Jorun Sørnes Moen foreslås som leder.

PS 109/12 Økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett 2013.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Rådmannen presenterer forslag til Økonomiplan 2013 – 2016 og budsjett 2013.

Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Rådmannen presenterer for kommunestyrets medlemmer:
Forslag til Økonomiplan 2013 – 2016 og budsjett 2013.
Opptrykte eksemplarer deles ut til medlemmene i møtet.

PS 110/12 Kontrollutvalget. Plan for forvaltnignsrevisjon 2012-2015
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2012-2015.
2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015:

Nr.

Prosjektnavn

Aktuelle problemstillinger

1

Beredskap

2

Internkontroll

3

Integrering av flyktninger

4

Saksbehandling

Håndtering av naturkatastrofer
- Katastrofe beredskap
- Samhandling med andre aktører
- Sårbarhet i forhold til infrastruktur
Hvordan ivaretas kommunelovens § 23 nr. 2 om ”betryggende
kontroll”
- Implementeringen av kvalitetssystemet.
Organisering av tjenesten
- Flyktningetjenesten sett i brukerperspektiv,
Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever –
voksenopplæring
- Psykisk helse
Offentleglova og Forvaltningsloven
- Likebehandling

5

Værnesregionen

Når kommunen sine målsettinger gjennom Værnesregionen?
- For eksempel IKT eller innkjøp.

3. Kommunestyret gir komiteen myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i
planperioden.
Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Joar Håve (AP) foreslo:
Saken utsettes for behandling i neste møte pga. at saken var ettersendt/for liten tid til
gjennomgang.
Håves forslag enstemmig vedtatt.
PS 111/12 Kontrollkomiteen. Plan for selskapskontroll 2012 - 2015
Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioriering:
Prioritering

Selskap

1

Fides AS

2

Tangen
Næringsbygg AS
Trondheimsfjorden
Interkom. Havn IKS

3

Kommunens
aksjer/andeler

Balanseførtverdi
551 131

Kommunens
eierandel
74%

13 800 000

39,88%

17 606 000

3,10%

2. Det delegeres til komiteen å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden

Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Joar Håve (AP) foreslo:

Saken utsettes for behandling i neste møte pga. at saken var ettersendt/for liten tid til
gjennomgang.
Håves forslag enstemmig vedtatt.

Interpellasjoner
FO 31/12 Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte 25.10.12 - Barnefattigdom
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Behandling i Kommunestyret - 25.10.2012
Ordføreren besvarte spørsmålet.
May Britt Sørmo Ervik (AP) foreslo:
Barnefattigdom.
Ber om at det lages en sak om en tiltaksplan mot barnefattigdom i Stjørdal.
Saken oversendes/behandles i komite Levekår og Kultur Næring og Miljø.
Erviks forslag enstemmig vedtatt.

