STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedato:

22.11.2012

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 16:00
112/12

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Sigrun Bremseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Einar Østereng
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Erik Bjørgum
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Ole Hermod Sandvik

132/12

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

Navn
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
Thomas Fossen
Ann-Inger Leirtrø
Anja Elisabeth Ristad
Rolf Charles Berg
Johan Arnt Elverum
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
May Britt Sørmo Ervik
Ola Morten Teigen
Lillian Margrete Solstad
Øistein Teigen
Gunnar Solum
Per Erik Moen
Martha Richstad Berbu

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Erlend Olsen Størseth
AP
Geir Falck Anderssen
H
Martha Richstad Berbu
AP
Anne M. Gederaas Ingstad
SP

Navn
Ragna Straume
Kåre Magnar Børseth
Oddvar Vigdenes
Merethe Strand Hamborg

Rep.
V
AP
SP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stian Flobergseter
Ole Jørgen Kaspersen
Nils Norbotn

Møtte for
Erlend Olsen Størseth
Martha Richstad Berbu
Oddvar Vigdenes

Rep.
AP
AP
SP

Roar Geving
Fidaa Afif Abu Shaeera
Janne I. Lindgaard Grendal
Olav Haugan
Tove Irene Moan Andersen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Tore Rømo
Hans Frederik Selvaag
Astri Wessel
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

Ragna Straume
Geir Falck Anderssen
Merethe Strand Hamborg
Anne M. Gederaas Ingstad
Kåre Magnar Børseth

V
H
H
SP
AP

Stilling
Rådmann
Etatsjef Teknisk Drift
Etatsjef Omsorg
Etatsjef Oppvekst og Kultur
Sekretær

Johan Arnt Elverum

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmeside og med skriftlig innkalling til hvert
enkelt representant.
Underholdning av Stjørdal kulturskole.
Til å underskrive protokollen ble Ola Andreas Aftret, Svein Jørgensen og Rose Vinge
valgt.
Etter behandling ble det orientert om Beredskap ved Per Martin Øfsti, Rådgiver
beredskap og sikkerhet.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt
i møtet.
Stjørdal, 22.11.2012
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Saksliste for Kommunestyret i møte 22.11.2012
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Side

Saker til behandling
PS 112/12

Kontrollkomiteen. Plan for forvaltningsrevisjon
2012-2015

2012/5334

6

PS 113/12

Kontrollkomiteen. Plan for selskapskontroll 2012
- 2015

2012/5333

20

PS 114/12

Veg og bane Trondheim - Stjørdal, etablering av
samarbeidsprosjekt.

2012/5309

29

PS 115/12

Kommunedelplan Langøra 2012 - 2022.
Fastsettelse av planprogram.

2011/3388

41

PS 116/12

1-235 - 99/47 og 99/203 - Blinkg 2 og 4. 2.
gangs behandling av reguleringsplan

2008/4144

76

PS 117/12

Etablering av pedagogisk-psykologisk tjeneste i
Værnesregionen

2012/5454

123

PS 118/12

Kommunalt foreldreutvalg i Stjørdal kommune

2012/5227

150

PS 119/12

Etablering av familieteam

2012/5301

160

PS 120/12

Fritt brukervalg for hjemmehjelp - evaluering

2010/629

163

PS 121/12

Utviklingssenter for hjemmetjenester - rapport

2011/131

175

PS 122/12

Interkommunal frisklivssentral

2012/5209

240

PS 123/12

Værnesregionen DMS - samarbeidsavtale

2010/7105

255

FO 32/12

Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte
22.11.12 - Landbruk i Stjørdal

2012/5795

287

TALETID KOMMUNESTYRET 22.11.2012

Varighet
Tid til kulturinnslag, orientering,
svar på spørsmål, samt pause
Tid til votering
Tid til debatt
Tid pr. gruppe
Tid pr. representant

kl. 13:00 - 17:00
60 min
20 min
160 min
8 min
2 ½ min

AP 18 repr.
SP 7 repr.
FrP 3 repr.
H
7 repr.
V
2 repr.
SV 2 repr.
KrF 2 repr.

53 min
26 min
16 min
26 min
13 min
13 min
13 min

Sum 41 repr.

160 min

Saker til behandling
PS 112/12 Kontrollkomiteen. Plan for forvaltningsrevisjon 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 - 22.11.2012
Håkon Alstadheim (V) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt 2:
Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015:
2 Varslingsrutiner Hvordan ivaretas kommunens varslingsrutiner
- Er rutiner for åpen varsling gjennom linja kjent, og fungerer de i hht
regelverket?
- Er rutine for åpen og anonym varsling til eksternt varslingssekretariat
kjent, og fungerer dette i hht regelverket ?
- Finnes det medarbeidere i kommunen som avstår fra å varsle på grunn av
liten tillit til systemet ?
- Håndteres saker innen rimelige frister ?

Alstadheims (V) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Kontrollkomiteens innstilling med det vedtatte tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
4. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2012-2015.
5. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjon for perioden 20122015:
Nr.

Prosjektnavn

Aktuelle problemstillinger

1

Beredskap

Håndtering av naturkatastrofer
- Katastrofe beredskap
- Samhandling med andre aktører
- Sårbarhet i forhold til infrastruktur

2

Varslingsrutiner

Hvordan ivaretas kommunens varslingsrutiner
- Er rutiner for åpen varsling gjennom linja kjent,
og fungerer de i hht regelverket?
- Er rutine for åpen og anonym varsling til
eksternt varslingssekretariat kjent, og fungerer
dette i hht regelverket?
- Finnes det medarbeidere i kommunen som avstår
fra å varsle på grunn av liten tillit til systemet?
- Håndteres saker innen rimelige frister?

3

Internkontroll

4

Integrering av
flyktninger

5

Saksbehandling

6

Værnesregionen

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
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 113/12 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 - 22.11.2012
Kontrollkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
3. 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%

4. 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.

PS 114/12 Veg og bane Trondheim - Stjørdal, etablering av samarbeidsprosjekt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av
konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer følges opp gjennom

samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer – Stjørdal inkludert
Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.
2. Stjørdal kommunes representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er
ordføreren.
3. Stjørdal kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å
bidra til finansiering av konseptet

Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet endringsforslag i pkt 4:
«revurdere» endres til «ny vurdering»
Sandviks endringsforslag enstemmig vedtatt.
Formannskapets pkt 1. og pkt 2. enstemmig vedtatt.
Formannskapets pkt 3. vedtatt med 35 stemmer mot 6 stemmer.
Formannskapets pkt 4. enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
4. Stjørdal kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging
av konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer følges opp
gjennom samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer –
Stjørdal inkludert Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune,
transportetatene og næringslivet.
5. Stjørdal kommunes representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er
ordføreren.
6. Stjørdal kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg
for å bidra til finansiering av konseptet
7. Stjørdal kommune forutsetter at det blir gjort en ny vurdering av den etappevise
utbyggingen når kostnader, trafikktall m.v. er nærmere avklart.

Behandling i Formannskapet - 08.11.2012
Ole Sandvik (H) forslo:
Nytt pkt. 4:
Stjørdal kommune forutsetter at det blir gjort en revurdering av den etappevise utbyggingen når
kostnader, trafikktall m.v. er nærmere avklart.
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag pkt. 3 vedtatt med 8 mot 3 stemmer.
Sandviks forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme.
Innstilling i Formannskapet - 08.11.2012
8. Stjørdal kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av
konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer følges opp gjennom
samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer – Stjørdal inkludert
Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.

9. Stjørdal kommunes representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er
ordføreren.
10. Stjørdal kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å
bidra til finansiering av konseptet
11. Stjørdal kommune forutsetter at det blir gjort en revurdering av den etappevise
utbyggingen når kostnader, trafikktall m.v. er nærmere avklart.

PS 115/12 Kommunedelplan Langøra 2012 - 2022. Fastsettelse av planprogram.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner rådmannens høringsforslag av 13.03.2012 lagt til
grunn for et vedtak av planprogram til kommunedelplanen «Langøra med
vannmiljø».
2. En finner at det under høringen av rådmannens forslag av 13.03.2012 er
fremkommet begrunnede innvendinger mot deler av foreslåtte tiltak i planområdet
og videre utredning av disse.
Følgende tiltak med tilhørende utredninger tas ut av planprogrammet:
- B; etablering av en kanal mellom Langøra Nord og flyplassens hovedrullebane,
- C; landfast moloforbindelse mellom området ved småbåthavna og Langøra Nord.
3. Behovet for havneutvidelse må gis en begrunnelse fra Trondheim Havn IKS. I
tillegg pålegges tiltakshaver å redegjøre for eventuell konflikt mellom videre
havneutvikling og innflygingsoperasjoner til flyplassen fra vest.
4. Alternativ til Avinors utfyllingstiltak i gamle elveløpet utredes av tiltakshaver.
5. Høringsforslaget av 13.03.2012 med de vedtatte endringer i pkt. 2 – 4 vedtas som
endelig planprogram etter lovens § 11-13.
Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
6. Kommunestyret godkjenner rådmannens høringsforslag av 13.03.2012 lagt til
grunn for et vedtak av planprogram til kommunedelplanen «Langøra med
vannmiljø».
7. En finner at det under høringen av rådmannens forslag av 13.03.2012 er
fremkommet begrunnede innvendinger mot deler av foreslåtte tiltak i planområdet
og videre utredning av disse.
Følgende tiltak med tilhørende utredninger tas ut av planprogrammet:
- B; etablering av en kanal mellom Langøra Nord og flyplassens hovedrullebane,
- C; landfast moloforbindelse mellom området ved småbåthavna og Langøra Nord.
8. Behovet for havneutvidelse må gis en begrunnelse fra Trondheim Havn IKS. I
tillegg pålegges tiltakshaver å redegjøre for eventuell konflikt mellom videre
havneutvikling og innflygingsoperasjoner til flyplassen fra vest.
9. Alternativ til Avinors utfyllingstiltak i gamle elveløpet utredes av tiltakshaver.
10. Høringsforslaget av 13.03.2012 med de vedtatte endringer i pkt. 2 – 4 vedtas som
endelig planprogram etter lovens § 11-13.

Behandling i Formannskapet - 08.11.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 08.11.2012
11. Kommunestyret godkjenner rådmannens høringsforslag av 13.03.2012 lagt til grunn for
et vedtak av planprogram til kommunedelplanen «Langøra med vannmiljø».
12. En finner at det under høringen av rådmannens forslag av 13.03.2012 er fremkommet
begrunnede innvendinger mot deler av foreslåtte tiltak i planområdet og videre utredning
av disse.
Følgende tiltak med tilhørende utredninger tas ut av planprogrammet:
- B; etablering av en kanal mellom Langøra Nord og flyplassens hovedrullebane,
- C; landfast moloforbindelse mellom området ved småbåthavna og Langøra Nord.
13. Behovet for havneutvidelse må gis en begrunnelse fra Trondheim Havn IKS. I tillegg
pålegges tiltakshaver å redegjøre for eventuell konflikt mellom videre havneutvikling og
innflygingsoperasjoner til flyplassen fra vest.
14. Alternativ til Avinors utfyllingstiltak i gamle elveløpet utredes av tiltakshaver.
15. Høringsforslaget av 13.03.2012 med de vedtatte endringer i pkt. 2 – 4 vedtas som
endelig planprogram etter lovens § 11-13.

PS 116/12 1-235 - 99/47 og 99/203 - Blinkg 2 og 4. 2. gangs behandling av reguleringsplan
Rådmannens forslag til innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Stjørdal kommune reguleringsplan
for Blinktunet - Blinkgata 2 og 4 som vist på plankart med tilhørende bestemmelser,
merket Solem arkitektur, datert 13.01.2012., sist revidert 05.10.2012, med tilhørende
reguleringsbestemmelser datert 13.01.2012., sist revidert 05.10.2012.
2. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått en utbyggingsavtale med Stjørdal
kommune.

Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
3. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Stjørdal kommune
reguleringsplan for Blinktunet - Blinkgata 2 og 4 som vist på plankart med
tilhørende bestemmelser, merket Solem arkitektur, datert 13.01.2012., sist revidert
05.10.2012, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 13.01.2012., sist
revidert 05.10.2012.

4. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått en utbyggingsavtale med Stjørdal
kommune.

Behandling i Komite plan - 07.11.2012
Geir Falck Andersen fremmet spørsmål om sin inhabilitet i saken. Har vært involvert som
eiendomsmegler i saken.
Anderssen fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 8 av 9 medlemmer til stede.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Falck Anderssen er inhabil, jfr Forvaltningslovens §6 e, annet ledd.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Tor Sverre Børseth tiltrer, nå 9 av 9 medlemmer til stede.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Børseth fratrer, Falck Anderssen tiltrer.
Innstilling i Komite plan - 07.11.2012
5. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Stjørdal kommune reguleringsplan
for Blinktunet - Blinkgata 2 og 4 som vist på plankart med tilhørende bestemmelser,
merket Solem arkitektur, datert 13.01.2012., sist revidert 05.10.2012, med tilhørende
reguleringsbestemmelser datert 13.01.2012., sist revidert 05.10.2012.
6. Før rammetillatelse gis, skal det være inngått en utbyggingsavtale med Stjørdal
kommune.
PS 117/12 Eetablering av pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen
Rådmannens forslag til innstilling:
A. Vedlagte samabeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT) i Værnesregionen datert 24.oktober 2012 godkjennes og legges til grunn for
etablering av samarbeidet.
B. Stjørdal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den felles politiske
nemnden:
1. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og oppgaver som kommunene er gitt
i ”Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa” (Opplæringslova)
Opplæringsloven § 5-6.
Lovverket peker på to hovedområder for PP-tjenestens virksomhet:
PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

2. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for
lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, budsjett, tertialrapporter og
årsmelding i tillegg til saker av mer prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller
som legges frem av rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet videre til rådmannen i
vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle klager som
underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Stjørdal kommune er vertskommunen.
C. Det forutsettes at de kommuner som har etterslep i ventelister, ordner opp i dette før
fellestjenesten etableres (har maks 3 måneders venteliste ved oppstart).
D. Kommunene vektlegger å etablere en felles PP-tjeneste ut fra framtidens krav, i tråd med
Meld. St. 18 (2010-2011) og Innst. 50 S (2011-2012).
Oppstart 01.04.2012
E. Det tilstrebes et tett fagsamarbeid mellom- og samlokalisering av Værnesregionen
barneverntjeneste og PP-tjenesten i Værnesregionen.
F. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.
Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
A. Vedlagte samabeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT) i Værnesregionen datert 24.oktober 2012 godkjennes og legges til grunn for
etablering av samarbeidet.
B. Stjørdal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den felles politiske
nemnden:
3. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og oppgaver som kommunene er gitt
i ”Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa” (Opplæringslova)
Opplæringsloven § 5-6.
Lovverket peker på to hovedområder for PP-tjenestens virksomhet:
PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

4. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for
lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, budsjett, tertialrapporter og
årsmelding i tillegg til saker av mer prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller
som legges frem av rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet videre til rådmannen i
vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle klager som
underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Stjørdal kommune er vertskommunen.
C. Det forutsettes at de kommuner som har etterslep i ventelister, ordner opp i dette før
fellestjenesten etableres (har maks 3 måneders venteliste ved oppstart).
D. Kommunene vektlegger å etablere en felles PP-tjeneste ut fra framtidens krav, i tråd med
Meld. St. 18 (2010-2011) og Innst. 50 S (2011-2012).
Oppstart 01.04.2012
E. Det tilstrebes et tett fagsamarbeid mellom- og samlokalisering av Værnesregionen
barneverntjeneste og PP-tjenesten i Værnesregionen.
F. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.
Behandling i Komite Levekår - 06.11.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 06.11.2012
A. Vedlagte samabeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT) i Værnesregionen datert 24.oktober 2012 godkjennes og legges til grunn for
etablering av samarbeidet.
B. Stjørdal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den felles politiske
nemnden:
5. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og oppgaver som kommunene er gitt
i ”Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa” (Opplæringslova)
Opplæringsloven § 5-6.
Lovverket peker på to hovedområder for PP-tjenestens virksomhet:
PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

6. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for
lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, budsjett, tertialrapporter og

årsmelding i tillegg til saker av mer prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller
som legges frem av rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet videre til rådmannen i
vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle klager som
underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Stjørdal kommune er vertskommunen.
C. Det forutsettes at de kommuner som har etterslep i ventelister, ordner opp i dette før
fellestjenesten etableres (har maks 3 måneders venteliste ved oppstart).
D. Kommunene vektlegger å etablere en felles PP-tjeneste ut fra framtidens krav, i tråd med
Meld. St. 18 (2010-2011) og Innst. 50 S (2011-2012).
Oppstart 01.04.2012
E. Det tilstrebes et tett fagsamarbeid mellom- og samlokalisering av Værnesregionen
barneverntjeneste og PP-tjenesten i Værnesregionen.
F. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

PS 118/12 Kommunalt foreldreutvalg i Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Komite Levekår tar til etterretning at Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehager
(SKFUB) er etablert med eget styre og egne vedtekter(okt.2012)
2. Komite Levekår er positiv til at Skfub får opprettet eget ansvar under barnehage og at
det gis et årlig tilskudd – kr.25.000,- - til drift og kursing av foreldrerepresentanter i en
prøveperiode fra 2012 til 2014 .

Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
3. Komite Levekår tar til etterretning at Stjørdal kommunale foreldreutvalg for
barnehager (SKFUB) er etablert med eget styre og egne vedtekter (okt.2012).
4. Komite Levekår er positiv til at SKFUB får opprettet eget ansvar under barnehage
og at det gis et årlig tilskudd – kr. 25.000,- - til drift og kursing av
foreldrerepresentanter i en prøveperiode fra 2012 til 2014 .

Behandling i Komite Levekår - 06.11.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 06.11.2012

PS 119/12 Etablering av familieteam
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Sakens tas til orientering
Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
Saken tas til orientering.
Behandling i Komite Levekår - 06.11.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 06.11.2012
Saken tas til orientering.
Behandling i Ungdomsrådet - 05.11.2012
Uttalelse:
Ungdomsrådet ønsker at man ser dette i sammenheng med behovet for mer tilgjengelig
helsesøstertilbud, og er positive til at lavterskeltilbud blir mer tilgjengelig for dem som trenger
hjelp.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 120/12 Fritt brukervalg for hjemmehjelp - evaluering
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret beslutter at ordningen med fritt brukervalg for hjemmehjelp i Stjørdal
beholdes og videreutvikles som et supplement til hjemmehjelp utført av kommunalt ansatte
hjemmehjelpere.
2. Ordningen forlenges til ut perioden som er avtalt med de 3 nåværende private firmaene, i 3
år fra oppstart, til april 2014.
3. Hvis brukerundersøkelsene i 2012 og 2014 fører til positiv tilbakemelding fra brukerne
forlenges ordningen med fritt brukervalg ytterligere 2 år, dvs. til 2016 i tråd med inngått
avtale med de private firmaene om mulig forlengelse av avtalen i 2 år, dvs. til sammen 5 år.

Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Einar Østereng (AP) fremmet følgende forslag:
Alternativt forslag:
Kommunestyret vedtar å avslutte ordningen med fritt brukervalg for hjemmehjelp i Stjørdal
kommune fra det tidspunkt gjeldende avtaler med de tre private firmaer utgår.
Komite Levekårs innstilling vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012

4. Kommunestyret beslutter at ordningen med fritt brukervalg for hjemmehjelp i
Stjørdal beholdes og videreutvikles som et supplement til hjemmehjelp utført av
kommunalt ansatte hjemmehjelpere.
5. Ordningen forlenges til ut perioden som er avtalt med de 3 nåværende private
firmaene, i 3 år fra oppstart, til april 2014.
6. Hvis brukerundersøkelsene i 2012 og 2014 fører til positiv tilbakemelding fra brukerne
forlenges ordningen med fritt brukervalg ytterligere 2 år, dvs. til 2016 i tråd med
inngått avtale med de private firmaene om mulig forlengelse av avtalen i 2 år, dvs. til
sammen 5 år.

Behandling i Komite Levekår - 06.11.2012
Einar Østereng (AP) foreslo:
Alternativt forslag :
Kommunestyret vedtar å avslutte ordningen med fritt brukervalg for hjemmehjelp i Stjørdal
kommune fra det tidspunkt gjeldende avtaler med de tre private firmaer utgår.
Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 mot 4 stemmer for Østerengs.

Innstilling i Komite Levekår - 06.11.2012
7. Kommunestyret beslutter at ordningen med fritt brukervalg for hjemmehjelp i Stjørdal
beholdes og videreutvikles som et supplement til hjemmehjelp utført av kommunalt ansatte
hjemmehjelpere.
8. Ordningen forlenges til ut perioden som er avtalt med de 3 nåværende private firmaene, i 3
år fra oppstart, til april 2014.
9. Hvis brukerundersøkelsene i 2012 og 2014 fører til positiv tilbakemelding fra brukerne
forlenges ordningen med fritt brukervalg ytterligere 2 år, dvs. til 2016 i tråd med inngått
avtale med de private firmaene om mulig forlengelse av avtalen i 2 år, dvs. til sammen 5 år.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 05.11.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. Enstemmig vedtatt.

Behandling i Eldrerådet - 05.11.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 121/12 Utviklingssenter for hjemmetjenester - rapport
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar rapporten om Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag til
orientering.
Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
Kommunestyret tar rapporten om Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag
til orientering.
Behandling i Komite Levekår - 06.11.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Komite Levekår - 06.11.2012
Kommunestyret tar rapporten om Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag til
orientering.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 05.11.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. Enstemmig vedtatt.

Behandling i Eldrerådet - 05.11.2012
Uttalelse:
Eldrerådet følger med interesse det arbeidet som gjøres ved ”Utviklingssenter for
hjemmetjenester”.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 122/12 Interkommunal frisklivssentral
Rådmannens forslag til vedtak:
a. Stjørdal kommune opphever vedtak i komite levekår 06.06.12, vedrørende etablering av
frisklivssentral i Stjørdal kommune (kommunal frisklivssentral).
b. Stjørdal Kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om Interkommunal
Frisklivssentral som beskrevet i dette saksfremlegget.
c. Vedlagte prosjektrapport fra desember 2011 og samarbeidsavtale (vertsavtale) datert 24.
september 2012 godkjennes og legges til grunn for gjennomføringen av samarbeidet.
d. Stjørdal Kommune delegerer følgende myndighet til den politiske nemnden:
1. Myndighet til å iverksette forebyggende tiltak hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-2.punkt 1. og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-3. og Lov om folkehelsearbeid § 4.
2. Myndighet til å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer hjemlet i lov
om folkehelsearbeid § 5. Oversikten skal blant annet baseres på:
a) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §
20 og 25
b) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene jfr lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3.3
c) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse.
3. Myndighet til å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunenes
folkehelseutfordringer hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 5.
4. Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av
prinsipiell betydning.

5. Myndighet til å kreve vederlag av pasient og bruker for mottatt tiltak fra kommunal
helse- og omsorgstjenesten og opphold i institusjon hjemlet i lov om kommunale helseog omsorgstjenester § 11-2.
6. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til
kommuneadministrasjonen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 5- 8.
7. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn
og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 9.
8. Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA
rapporteringrapporteringherunderregistrering av individuell pleieogomsorgsstatistikk
IPLOS hjemlet i lov av 18. mai 2001 nr 24 om helseregistre og behandling av
helseopplysninger (helseregisterloven) og forskrift av 17.februar 2006 nr 2004 om
pseudonymt register for individbasert pleie og omsorgsstatistikk.
9.

Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn
forlovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og
årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller
som legges frem av rådmannen i vertskommunen.

Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i pkt. 9
videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle
klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Stjørdal kommune er vertskommune.
d. Det etableres en klagenemnd med en representant fra hver deltakende kommune.
e. Fra Stjørdal kommune oppnevnes …………………………….. til

klagenemnden.

f. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen

Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
e. Stjørdal kommune opphever vedtak i komite levekår 06.06.12, vedrørende
etablering av frisklivssentral i Stjørdal kommune (kommunal frisklivssentral).
f. Stjørdal Kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om Interkommunal
Frisklivssentral som beskrevet i dette saksfremlegget.
g. Vedlagte prosjektrapport fra desember 2011 og samarbeidsavtale (vertsavtale)
datert 24. september 2012 godkjennes og legges til grunn for gjennomføringen av
samarbeidet.
h. Stjørdal Kommune delegerer følgende myndighet til den politiske nemnden:

10. Myndighet til å iverksette forebyggende tiltak hjemlet i lov om kommunale helseog omsorgstjenester § 3-2.punkt 1. og lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-3. og Lov om folkehelsearbeid § 4.
11. Myndighet til å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 5. Oversikten skal blant annet baseres på:
d) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
etter §
20 og 25
e) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene jfr lov om kommunale
helse og omsorgstjenester § 3.3
f) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse.
12. Myndighet til å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunenes
folkehelseutfordringer hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 5.
13. Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av
prinsipiell betydning.
14. Myndighet til å kreve vederlag av pasient og bruker for mottatt tiltak fra
kommunal
helse- og omsorgstjenesten og opphold i institusjon hjemlet i lov om kommunale
helseog omsorgstjenester § 11-2.
15. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til
kommuneadministrasjonen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 5- 8.
16. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens
helsetilsyn
og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 9.

17. Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA
rapporteringrapporteringherunderregistrering av individuell
pleieogomsorgsstatistikk IPLOS hjemlet i lov av 18. mai 2001 nr 24 om
helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) og
forskrift av 17.februar 2006 nr 2004 om pseudonymt register for individbasert
pleie og omsorgsstatistikk.
18. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk
skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett,
tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som
nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i
pkt. 9 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til
og behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Stjørdal kommune er vertskommune.
e. Klagenemnd for Værmesregionen håndterer saker for interkommunal Frisklivssentral.
f. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

Behandling i Komite Levekår - 06.11.2012
Leder Ola Morten Teigen (FRP) foreslo:
Pkt d og e sist i innstillinga slås sammen.
Klagenemnd for Værmesregionen håndterer saker for interkommunal Frisklivssentral.
Foreløpig votering:
Teigens forslag enstemmig vedtatt.
Endelig votering:
Rådmannens forslag til innstilling med den foreløpige vedtatte endring enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 06.11.2012
i. Stjørdal kommune opphever vedtak i komite levekår 06.06.12, vedrørende etablering av
frisklivssentral i Stjørdal kommune (kommunal frisklivssentral).
j. Stjørdal Kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om Interkommunal
Frisklivssentral som beskrevet i dette saksfremlegget.
k. Vedlagte prosjektrapport fra desember 2011 og samarbeidsavtale (vertsavtale) datert 24.
september 2012 godkjennes og legges til grunn for gjennomføringen av samarbeidet.
l. Stjørdal Kommune delegerer følgende myndighet til den politiske nemnden:
19. Myndighet til å iverksette forebyggende tiltak hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-2.punkt 1. og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-3. og Lov om folkehelsearbeid § 4.
20. Myndighet til å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer hjemlet i lov
om folkehelsearbeid § 5. Oversikten skal blant annet baseres på:
g) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §

20 og 25
h) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene jfr lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3.3
i) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse.
21. Myndighet til å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunenes
folkehelseutfordringer hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 5.
22. Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av
prinsipiell betydning.
23. Myndighet til å kreve vederlag av pasient og bruker for mottatt tiltak fra kommunal
helse- og omsorgstjenesten og opphold i institusjon hjemlet i lov om kommunale helseog omsorgstjenester § 11-2.
24. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til
kommuneadministrasjonen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 5- 8.
25. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn
og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 9.
26. Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA
rapporteringrapporteringherunderregistrering av individuell pleieogomsorgsstatistikk
IPLOS hjemlet i lov av 18. mai 2001 nr 24 om helseregistre og behandling av
helseopplysninger (helseregisterloven) og forskrift av 17.februar 2006 nr 2004 om
pseudonymt register for individbasert pleie og omsorgsstatistikk.
27. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn
for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og
årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller
som legges frem av rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i pkt. 9
videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle
klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Stjørdal kommune er vertskommune.
e. Klagenemnd for Værmesregionen håndterer saker for interkommunal Frisklivssentral.
f. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 05.11.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. Enstemmig vedtatt.

Behandling i Eldrerådet - 05.11.2012
Uttalelse:
Eldrerådet ser verdien av å utvikle dette tilbudet til en interkommunal ordning.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 123/12 Værnesregionen DMS - samarbeidsavtale

Rådmannens forslag til vedtak:
A.
Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS
datert 23.april 2012 godkjennes og legges til grunn for samarbeidet.
B.
Stjørdal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den folkevalgte
nemnda:
1.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-2, punkt 5:
• Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
2.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-2, punkt 6:
a) Plass i institusjon, herunder sykehjem og
b) Avlastningstiltak
3.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp
4.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp døgnopphold.
5.
Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av
prinsipiell betydning og klagesaker hvor vedtaket er hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-2.5 og § 3-2.6 bokstav a og b.
6.
Myndighet til å kreve vederlag av pasient og bruker for opphold i institusjon hjemlet i
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 11-2.

7.
Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til
kommuneadministrasjonen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 8.
8.
Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn
og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 9.
9.
Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA rapportering herunder
registrering av individuell pleie og omsorgsstatistikk IPLOS hjemlet i lov av 18. mai 2001 nr 24
om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) og forskrift av
17.februar 2006 nr 2004 om pseudonymt register for individbasert pleie og omsorgsstatistikk.
10.
Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for
lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding i
tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av
rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i pkt
10 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og
behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
C.

Det etableres en klagenemnd med 2 representanter fra Stjørdal kommune og 1
representant fra hver av de andre 3 deltakende kommuner.

D.

Fra Stjørdal kommune er Ole Andreas Aftret og Ruth Elin Øfsti oppnevnt til
klagenemnden.

E.

Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
A.
Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen
DMS datert 23.april 2012 godkjennes og legges til grunn for samarbeidet.
B.
Stjørdal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den folkevalgte
nemnda:
1.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-2, punkt 5:
• Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
2.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-2, punkt 6:
a) Plass i institusjon, herunder sykehjem og
b) Avlastningstiltak
3.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

4.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp døgnopphold.
5.
Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av
prinsipiell betydning og klagesaker hvor vedtaket er hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-2.5 og § 3-2.6 bokstav a og b.
6.
Myndighet til å kreve vederlag av pasient og bruker for opphold i institusjon
hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 11-2.
7.
Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til
kommuneadministrasjonen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 8.
8.
Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens
helsetilsyn og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 9.
9.
Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA rapportering
herunder registrering av individuell pleie og omsorgsstatistikk IPLOS hjemlet i lov av 18.
mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
og forskrift av 17.februar 2006 nr 2004 om pseudonymt register for individbasert pleie og
omsorgsstatistikk.
10.
Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk
skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter
og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som
legges frem av rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i
pkt 10 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling
til og behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
C.

Det etableres en klagenemnd med 2 representanter fra Stjørdal kommune og 1
representant fra hver av de andre 3 deltakende kommuner.

D.

Fra Stjørdal kommune er Ole Andreas Aftret og Ruth Elin Øfsti oppnevnt til
klagenemnden.

E.

Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

Behandling i Komite Levekår - 20.11.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling fra Komite Levekår – 20.11.2012
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 19.11.2012
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Eldrerådet - 19.11.2012
Uttalelse:
Saken tas til orientering. Enstemmig vedtatt.

Interpellasjoner
FO 32/12 Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte 22.11.12 - Landbruk i Stjørdal
Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Ordføreren besvarte spørsmålet.
Svar:
1. Store kornarealer og velholdte trøndertun er det mest iøynefallende med landbruket i Stjørdal i dag.
Mye av kornarealet drives av personer med jobb ved siden av eller av innleide entreprenører. Bak dette
førsteinntrykket skjuler det seg en nedgang i de aller fleste produksjoner. Det er noe utvikling i
kraftforkrevende egg- og kyllingproduksjon, og svineproduksjonen er relativt stabil. Kraftig nedgang i
husdyrproduksjonene er en utvikling vi har sett over tid i Stjørdal. De siste årene har nedgangen vært
størst på melk- og storfekjøttproduksjon. Dette får konsekvenser for arealbruken og ressursutnyttelsen.
Mindre behov for gras og gunstigere tilskuddssats, gjør at det dyrkes korn på arealer som slett ikke er
egnet for korn. Det har også vært en kraftig tilbakegang i potet- og kålrotproduksjonen. Kommunen har
en stor andel leiejord. Det jobbes godt med utvikling av nye næringer med utgangspunkt i gårdens
ressurser, bl.a tilbudet «Inn på tunet».
Stort sett alt fulldyrka areal i kommunen blir i dag drevet, og enkelte steder er det rift om å få leie jord.
Jord som kan drives rasjonelt med større maskiner er attraktiv, mens beitene flere steder gror igjen.
Nedgangen i antall beitedyr og nedgang i melk- og storfekjøttproduksjonen må ta skylden for dette, og
gjør at kulturlandskapet forringes og at ressurser ikke blir utnyttet til matproduksjon.
Gjennom innspillene til kommuneplanen ser mange gårdbrukere potensiale til gode inntekter gjennom
salg av utbyggingsgrunn. Dette er kortsiktig gevinst og bidrar neppe til utvikling av landbruksnæringa.
På den andre sida må flere eiere av landbruksareal avgi grunn til utbyggings- og samferdselsformål uten
at de ønsker det, og dette kan føre til driftsmessige ulemper og reduksjon av produksjonsgrunnlag.
Ordføreren ser med bekymring på utviklingen i melkeproduksjonen, og nedgangen de siste ti årene har
vært dramatisk. Flere legger ned drifta ved generasjonsskifte, men også yngre melkeprodusenter velger
å legge ned. Kvotene selges for en stor del ut av kommunen, og det kjøpes i mindre grad inn kvote til
kommunen, slik at Stjørdals andel av melkeproduksjonen går ned.
De viktigste grunnene til at mange slutter er:



Lav lønnsomhet.
Store investeringskostnader når driftsbygninger skal utvikles eller fornyes, og som ikke står i
forhold til inntektspotensialet.
 God tilgang på alternativt arbeid.
Færre i Stjørdal investerer i moderne produksjonslokaler sammenlignet med resten av fylket, og faren
for at flere vil legge er overhengende. Driftsbygningene med melkeproduksjon er i gjennomsnitt fra
1961 i Stjørdal. Miljøet for melkeproduksjon er i ferd med å bli lite, og det er få melkeprodusenter igjen
i hver grend. Det er i melkeproduksjonen vi har de fleste heltidsbøndene, og melkeproduksjonen er en
bærebjelke for landbruket og avgjørende for å opprettholde levende bygder.
2. Lokalt har vi liten innvirkning på de store utfordringene i melkeproduksjonen og kan gjøre lite med de
viktigste årsakene til at bønder ønsker å avvikle. Inntektene i melkeproduksjonen er først og fremst

styrt av sentrale rammer. Faktorene som påvirker byggekostnader kan vi heller ikke styre. Innovasjon
Norge tildeles hvert år tilskuddsmidler til utbygging, og kommunen kan påvirke hvordan disse midlene
prioriteres til de ulike produksjonene. Med de store byggekostnadene et moderne løsdriftsfjøs
innebærer, vil tilskudd uansett utgjøre en mindre kostnadsreduksjon.
Politisk må vi sette fokus på forholdene og jobbe mot fylkesnivå og sentralt nivå for å finne løsninger. I
samarbeid med faglaga i landbruket må kommunen jobbe oppover i systemet for å synliggjøre
forholdene lokalt.
I en landbruksplan vil utviklinga i melkeproduksjonen være et sentralt tema. Det er imidlertid grunn til å
dempe forventningene til hva en plan kan bidra med for å snu en negativ trend.
Tiltak:








I 2013 starter enhet næring arbeidet med å utarbeide en framtidsretta og inkluderende
plan for landbruket i kommunen.
Fokus på god agronomi og bedriftslederrollen kan bidra til bedre økonomi, og her kan
kommunen bidra med tilrettelegging for møteaktivitet, kurs og rådgiving med mer.
Eksempelvis er det arrangert møte i Hegra med tema «Folkefjøset». Prosjektet tar
utgangspunkt i utbygging av eksisterende husdyrbygning, og lanserer gode løsninger til
reduserte investeringskostnader. Tilsvarende møter med aktuelle tema kan arrangeres.
I 2007-2008 gjennomførte kommunen i samarbeid med TINE et utviklingsprogram for
melkeprodusenter hvor det ble sett på utviklingsmuligheter på det enkelte gårdsbruk
både innenfor tradisjonell melk- og kjøttproduksjon og nye næringer. Et slikt tiltak kan
gjentas.
Det er nettopp arrangert avløserkurs i Stjørdal, i regi av Landbrukstjenester MidtTrøndelag. Kurset hadde stor deltagelse. Dette letter tilgangen på avløsere.
Kommunen tar med det første initiativ til et møte med melkeprodusentene, TINE og
faglaga i landbruket for å få en dialog om hvordan vi kan bidra til å utvikle næringen
lokalt.

