STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

24.01.2013

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 16:15
1/13

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Sigrun Bremseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Einar Østereng
Martha Richstad Berbu
Anja Elisabeth Ristad
Oddvar Vigdenes
Erik Bjørgum
Johan Arnt Elverum
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Ole Hermod Sandvik

2/13

Rep.
AP
H
AP
AP
AP
AP
SV
SP
SP
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
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Rolf Charles Berg
Anne M. Gederaas Ingstad
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

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Merethe Strand Hamborg
H
Geir Falck Anderssen
H

Navn
Erlend Olsen Størseth
Ragna Straume

Rep.
AP
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Erling Strand
Tore Arnfinn Ulvestad
Elin Helene Friheim

Møtte for
Ragna Straume
Merethe Strand Hamborg
Erlend Olsen Størseth

Rep.
V
H
AP

Janne Evenhus
Tove Moan Andersen

Geir Falck Anderssen
Sigrun Bremseth

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kari Øfsti
Tore Rømo
Hans Frederik Selvaag
Astri Wessel
Hanne Elin Ovesen

Møtet ble ledet av:

H
AP

Stilling
Fungerende rådmann
Etatsjef Teknisk
Etatsjef Omsorg
Etatsjef Oppvekst og Kultur
Sekretær

Johan Arnt Elverum

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Stjørdal Kulturskole underholdt kl. 13:00.
Det ble utdelt erkjentlighetsgaver.
Møtet var kunngjort i Stjørdalens Blad, på Facebook og med skriftlig innkalling til hver
enkelt representant.
Ordføreren foreslo følgende medlemmer til å skrive under protokollen:
Alf Kaspersen, Svein Håvars Fiskvik og Erling Weydahl.
Orienteringer:
- Presentasjon av SKU AS ved Oddvar Vigdenes.
- Historikk rundt arbeidet på Husbyjordet og behov for konsekvensutredning ved
Geir Aspenes.
- MIC-prosjektet og turen til Guatemala ved Joar Håve og Ole Hermod Sandvik.
Sigrun Bremseth (AP) og Einar Østereng (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 14:50. Tove
Moan Andersen stilte som vara for Sigrun Bremseth.
Når møtet startet var det 40 av 41 medlemmer tilstede.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt
i møtet.
Stjørdal, 24.01.2013
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Saker til behandling
PS 1/13 Ungdomsrådet - endring av vedtekter
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Gjeldende vedtekter for Stjørdal Ungdomsråd endres følgende:
§ 2 endres til:
Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller aktuelle saker
for barn og ungdom.
Taushetsplikten gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.
§ 3 endres til:
Ungdomsrådet skal ha en kontaktperson i kommuneadministrasjonen.
Kontaktpersonens rolle er primært å være veileder for ungdomsrådet.
§ 5 endres til:
Valg og sammensetning:
Det velges 12 representanter til ungdomsrådet. Medlemmene og vararepresentantene velges av
kommunestyret etter forslag fra elevrådene ved de forskjellige skolene:
Ole Vig videregående skole: 4 representanter og 2 vara.
Aglo videregående skole: 1 representant og 1 vara.
Halsen ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Stokkan ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Hegra ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Fagerhaug ungdomsskole: 1 representant og 1 vara.
I tillegg utnevnes 2 representanter fra kommunestyret.
Vararepresentanter velges i rekke (ikke personlig vara).
§5 strekpunkt 2 endres til:
Alle representanter for ungdomsrådet velges for 2 år. Vararepresentanter velges for 1 år.
Ved overgang fra ungdomsskole til videregående skole i løpet av to-årsperioden kan
representanten sitte i ungdomsrådet ut valgperioden.
§5 strekpunkt 9 endres til:
Valgperioden for medlemmene i ungdomsrådet er to år, og ett år for vararepresentantene.
Halvparten av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse ved overlapping av
gamle og nye medlemmer i rådet.
Ny § 8:
Ungdomsrådet bemanner kontoret på Ungdommens Hus torsdag i uka før møtet i rådet og
torsdag i uka etter møtet.
Arbeidsoppgavene er saksforberedelse og etterarbeid samt å følge opp på sosiale medier.

Behandling i Kommunestyret - 24.01.2013
Håvard Steen Moa (H) fremmet følgende endringsforslag til §5:

De skolene som har 2 representanter tilstreber å velge en av hvert kjønn for faste medlemmer og
for vara.
De skolene som har 1 representant velger vara med motsatt kjønn av det faste medlemmet.
Per Erik Moen (AP) fremmet følgende forslag:
Ny § 8:
Ungdomsrådet bemanner kontoret på Ungdommens Hus torsdag i uka før møtet i rådet og
torsdag i uka etter møtet.
Moens forslag vedtatt med 22 stemmer mot 18 stemmer.
Moas forslag falt med 22 stemmer mot 18 stemmer.
Formannskapets innstilling med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.01.2013
Gjeldende vedtekter for Stjørdal Ungdomsråd endres følgende:
§ 2 endres til:
Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller aktuelle
saker for barn og ungdom.
Taushetsplikten gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.
§ 3 endres til:
Ungdomsrådet skal ha en kontaktperson i kommuneadministrasjonen.
Kontaktpersonens rolle er primært å være veileder for ungdomsrådet.
§ 5 endres til:
Valg og sammensetning:
Det velges 12 representanter til ungdomsrådet. Medlemmene og vararepresentantene
velges av kommunestyret etter forslag fra elevrådene ved de forskjellige skolene:
Ole Vig videregående skole: 4 representanter og 2 vara.
Aglo videregående skole: 1 representant og 1 vara.
Halsen ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Stokkan ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Hegra ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Fagerhaug ungdomsskole: 1 representant og 1 vara.
I tillegg utnevnes 2 representanter fra kommunestyret.
De skolene som har 2 representanter velger en av hvert kjønn for faste medlemmer og for
vara.
De skolene som har 1 representant velger vara med motsatt kjønn av det faste medlemmet.
§5 strekpunkt 2 endres til:
Alle representanter for ungdomsrådet velges for 2 år. Vararepresentanter velges for 1 år.
Ved overgang fra ungdomsskole til videregående skole i løpet av to-årsperioden kan
representanten sitte i ungdomsrådet ut valgperioden.
§5 strekpunkt 9 endres til:
Valgperioden for medlemmene i ungdomsrådet er to år, og ett år for vararepresentantene.

Halvparten av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse ved
overlapping av gamle og nye medlemmer i rådet.
Ny § 8:
Ungdomsrådet bemanner kontoret på Ungdommens Hus torsdag i uka før møtet i rådet og
torsdag i uka etter møtet.

Behandling i Formannskapet - 17.01.2013
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til § 5:
De skolene som har 2 representanter velger en av hvert kjønn for faste medlemmer og for vara.
De skolene som har 1 representant velger vara med motsatt kjønn av det faste medlemmet.
Svein Jørgensen (FRP) fremmet følgende forslag:
Følgende setning strykes: Vararepresentanter velges i rekke (ikke personlig vara).
Lillian Solstad fremmet følgende forslag:
Nytt forslag til § 8 strykes.
Votering:
Jørgensens forslag enstemmig vedtatt.
Solstad forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Kaspersens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 17.01.2013
Gjeldende vedtekter for Stjørdal Ungdomsråd endres følgende:
§ 2 endres til:
Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller aktuelle saker
for barn og ungdom.
Taushetsplikten gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.
§ 3 endres til:
Ungdomsrådet skal ha en kontaktperson i kommuneadministrasjonen.
Kontaktpersonens rolle er primært å være veileder for ungdomsrådet.
§ 5 endres til:
Valg og sammensetning:
Det velges 12 representanter til ungdomsrådet. Medlemmene og vararepresentantene velges av
kommunestyret etter forslag fra elevrådene ved de forskjellige skolene:
Ole Vig videregående skole: 4 representanter og 2 vara.
Aglo videregående skole: 1 representant og 1 vara.

Halsen ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Stokkan ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Hegra ungdomsskole: 2 representanter og 2 vara.
Fagerhaug ungdomsskole: 1 representant og 1 vara.
I tillegg utnevnes 2 representanter fra kommunestyret.
De skolene som har 2 representanter velger en av hvert kjønn for faste medlemmer og for vara.
De skolene som har 1 representant velger vara med motsatt kjønn av det faste medlemmet.
§5 strekpunkt 2 endres til:
Alle representanter for ungdomsrådet velges for 2 år. Vararepresentanter velges for 1 år.
Ved overgang fra ungdomsskole til videregående skole i løpet av to-årsperioden kan
representanten sitte i ungdomsrådet ut valgperioden.
§5 strekpunkt 9 endres til:
Valgperioden for medlemmene i ungdomsrådet er to år, og ett år for vararepresentantene.
Halvparten av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse ved overlapping av
gamle og nye medlemmer i rådet.

Behandling i Ungdomsrådet - 14.01.2013
Uttalelse:
Forslaget til endringer enstemmig vedtatt.

PS 2/13 Valg av medlemmer/varamedlemmer til Ungdomsrådet 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til medlemmer/varamedlemmer til Ungdomsrådet, som er valgt på den enkelte skole,
velges til medlemmer/varamedlemmer til Ungdomsrådet.

Behandling i Kommunestyret - 24.01.2013
Annette T. Jensen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Fra Fagerhaug skole velges:
Julie Kjebekk velges for 2 år som fastmedlem, og Emilie Kristine Teigen Nesset som
varamedlem.
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
De nye vedtektene angående kjønnsbalanse gjelder fra 01.01.2014.
Votering:
Håves (AP) forslag enstemmig vedtatt.
Jensens (KRF) forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.01.2013
Forslag til medlemmer/varamedlemmer til Ungdomsrådet, som er valgt på den enkelte
skole, velges til medlemmer/varamedlemmer til Ungdomsrådet.
De nye vedtektene angående kjønnsbalanse gjelder fra 01.01.2014.
Fra Fagerhaug skole velges:
Julie Kjebekk velges for 2 år som fastmedlem, og Emilie Kristine Teigen Nesset som
varamedlem.

Interpellasjoner
FO 1/13 Interpellasjon til kommunestyret den 24.01.13 - Bygging av tilrettelagte
kommunale utleieboliger ved grendesenter Moen i Forradal
Behandling i Kommunestyret - 24.01.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Ordføreren vil innledningsvis minne om kommuneplanens langsiktige mål for helse- og
omsorgstilbudet til den aktuelle brukergruppen. Disse er:
 Styrke boligtilbudet for spesielle grupper og vanskeligstilte gjennom nye kommunale
boliger, samt råd og veiledning.
 Se på alternative driftsformer for både hjemmebaserte og andre tjenester gjennom for
eksempel omsorgslønn, samt ideelle stiftelser og organisasjoner.
 Styrke den hjemmebaserte omsorgen, gi trygghet og tilgang på forsvarlige helse- og
omsorgstjenester i pasientens egen heim.
Formuleringen «nye kommunale boliger» omfatter både ordinære, kommunale utleieboliger og
kategorien «omsorgsboliger», sistnevnte med et fast, stedlig tjenestetilbud til beboerne.
Utbyggingsmønsteret for omsorgsboliger vil derimot, av drifts- og kommunaløkonomiske
grunner, måtte følge den innførte sonemodellen, og er derfor ikke aktuelt å utvide ned til et
grendenivå.
Begrepet «hjemmebasert omsorg» derimot, gjelder brukere i ordinære boliger, herunder
kommunale utleieboliger. Disse boligene kan også gis såkalt «universell utforming» etter
livsløpsstandard. For en bosituasjon i Forradal med aktuelle behov, vil derfor forutsetningen
være en tilrettelagt bolig, under en hjemmebasert omsorg.
Problemstillingen vil da være å sørge for at egen bolig først vurderes tilrettelagt for en
tilfredsstillende livsløpsstandard. Hvis dette ikke er mulig å oppnå, vil søknad om kommunal
utleiebolig med slik standard være neste skritt, med mindre det søkes om en omsorgsbolig.
Kommunale utleieboliger er i dag stort sett begrenset til kommunesenteret med nærmeste
omegn.
Nye kommunale utleieboligprosjekter besluttes av kommunestyret på grunnlag av blant annet
«Boligsosial handlingsplan for Stjørdal». Behovet for tilfanget av nye slike kategoriboliger skal
forutsetningsvis vurderes fortløpende til rulleringen av handlingsplanen.
Ordføreren vil også vise til kommunestyre sak 26/12 om kommunal boligtjeneste og opplyse at
det er i gang en egen administrativ arbeidsgruppe for bl.a. å se på fremskaffelse av egnede
boliger.
Hvis det er slik at kommunen får tilgang til gunstig tomtekjøp på høvelig lokalisering, vil dette
kunne påvirke prioriteringen av nye prosjekter i en boligsosial handlingsplan. Men det krever
samtidig at det foreligger et minste, lokalt behov – også på sikt – dersom boligtilbudet skal
desentraliseres slik spørsmålet legger opp til.
Ordføreren vil, på bakgrunn av spørsmålet, be administrasjonen gjøre en særskilt analyse og
vurdering av muligheten for å desentralisere tilbudet av kommunale kategoriboliger til utleie

ned på et oppvekstsenter-/grendenivå. Arbeidet forutsettes utført som del av neste rullering av
boligsosial handlingsplan.

