STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

14.02.2013

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 16:30
3/13

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
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
Ole Hermod Sandvik

12/13

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

Navn
Sigrun Bremseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Thomas Fossen
Ann-Inger Leirtrø
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Rolf Charles Berg
Johan Arnt Elverum
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Geir Falck Anderssen

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Ragna Straume
V
Ivar Vigdenes
SP

Navn
Alf Kaspersen
Merethe Strand Hamborg

Rep.
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Erling Strand
Anne M. Gederaas Ingstad

Møtte for
Ragna Straume
Ivar Vigdenes

Rep.
V
SP

Elin Helene Friheim
Janne Evenhus
Petter Smågård
Nils Nordbotn
Tove Irene Moan Andersen
Stian Flobergseter

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Tore Rømo
Astri Wessel
Hans Frederik Selvaag
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

Alf Kaspersen
Merethe Strand Hamborg

AP
H

Jan Inge Kaspersen
Joar Håve

AP
AP

Stilling
Rådmann
Etatsjef Teknisk
Etatsjef Oppvekst og Kultur
Etatsjef Omsorg
Sekretær

Ordfører Johan Arnt Elverum

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmeside, Stjørdalens Blad, samt skriftlig innkalling til
hver enkelt representant.
Underholdning fra Stjørdal Kulturskole.
PS 12/13 Rapporter etter gjennomført selskapskontroll – Vegamot AS ble lagt fram i møtet.
Til å skrive under protokollen ble Martha R. Berbu, Gunnar Solum og Einar Østereng valgt.
Siv Sætran (SP) ble innvilget permisjon til kl. 13:20. I hennes fravær stilte Petter Smågård som
vara.
Joar Håve (AP) og Jan Inge Kaspersen (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 14:45. Tove Irene
Moan Andersen (AP) og Stian Flobergseter (AP) møtte for Håve og Kaspersen.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt
i møtet.
Stjørdal, 14.02.2013
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Saksliste for Kommunestyret i møte 14.02.2013
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Referatsaker
RS 1/13

Valg av lagrettemedlemmer og
tingrettsmedlemmer for perioden 2013-2016,
komplettering.

2011/5598

RS 2/13

Kjøp av forsvarseiendommene Vegsletta og
areal ved Stjørdal museum/Værnes kirke

2012/1612

Saker til behandling
PS 3/13

KulturKompaniet - stolaksjon

2013/617

PS 4/13

SFO ved Halsen skole - midlertidige lokaler

2013/637

PS 5/13

Tangen Næringsbygg AS - Tilbud om kjøp av
aksjer

2013/772

PS 6/13

Eierskapsmelding 2013 - Stjørdal kommune

2013/789

PS 7/13

1-107 I Reguleringsplan for Dregsethv 8 og 10

2011/5632

PS 8/13

Årsrapport - ungdomsrådet 2012

2013/152

PS 9/13

Saksfremlegg vedtekter Stjørdal museum forslag vedtatt i styret 18.12.12

2013/550

PS 10/13

Trondheim Havn - Stjørdal, videre utvikling.

2013/675

PS 11/13

IA - handlingsplan 2013 - 2015

2013/765

PS 12/13

Rapporter etter gjennomført selskapskontroll eierskapskontroll Vegamot AS

2013/1140

Interpellasjoner
FO 2/13

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret
den 14.02.2013 - Tilrettelegging for
miljøvennlig transport

2013/896

FO 3/13

Interpellasjon til ordføreren i
kommunestyremøte 14.02.2013 - kan
ordføreren ta ansvar for at gang- og
sykkelveiprosjekter kommer på banen igjen

2013/539

FO 4/13

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret
14.02.2013 - Skuterløyper

2013/1038

FO 5/13

Interpellasjon til kommunestyret den
14.02.2013 - Anonym retting av heldagsprøver
i ungdomstrinnet

2013/768

Referatsaker
RS 1/13 Valg av lagrettemedlemmer og tingrettsmedlemmerfor perioden 2013-2016,
komplettering.
RS 2/13 Kjøp av forsvarseiendommene Vegsletta og areal ved Stjørdal museum/Værnes
kirke

Saker til behandling
PS 3/13 KulturKompaniet - stolaksjon
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kulturutvikling AS v/komiteen for KulturKompaniet overtar det økonomiske og
administrative ansvar for gjennomføring av stolaksjonen «En stol nærmere opplevelsen»
2. Inntekter med fratrekk for utgifter overføres Kulturkompaniet fra Stjørdal kommune
Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Rune Larsen (H), Ola Morten Teigen (FRP), Håkon Alstadheim (V) og Oddvar Vigdenes (SP)
fremmet spørsmål om sin habilitet, styremedlemmer i SKU. Representantene fratrådte under
behandling av sin habilitet. Nå 37 av 41 medlemmer tilstede.
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Larsen, Teigen, Alstadheim, Vigdenes er inhabil
jfr. forv. lov § 6. bokstav e. Enstemmig vedtatt.
Nils Nordbotn stilte som vara for Oddvar Vigdenes. Nå 38 av 41 medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
1. Stjørdal kulturutvikling AS v/komiteen for KulturKompaniet overtar det
økonomiske og administrative ansvar for gjennomføring av stolaksjonen «En stol
nærmere opplevelsen»
2. Inntekter med fratrekk for utgifter overføres Kulturkompaniet fra Stjørdal
kommune
Behandling i Formannskapet - 07.02.2013
Rune Larsen (H) fremmet spørsmål om sin habilitet, styremedlem i SKU. Larsen fratrådte under
behandling av sin habilitet. Nå 10 av 11 medlemmer tilstede.
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Larsen er inhabil jfr. forv. lov § 6. bokstav e.
Enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 07.02.2013
1. Stjørdal kulturutvikling AS v/komiteen for KulturKompaniet overtar det økonomiske og
administrative ansvar for gjennomføring av stolaksjonen «En stol nærmere opplevelsen»
2. Inntekter med fratrekk for utgifter overføres Kulturkompaniet fra Stjørdal kommune
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 06.02.2013
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 4/13 SFO ved Halsen skole - midlertidige lokaler
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Rådmannen gis fullmakt til å arbeide videre med realisering av nytt mobilt bygg ved Halsen
skole med ferdigstillelse august 2013

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
1. Det utarbeides prinsipp og skisser for en fremtidig utbygging av Halsen barneskole
hvor plassering av SFO må inngå som en del av den totale utbyggingen, og
plassering av en ny barneskole i Sentrum.
2. Ut i fra valgte prinsippløsning for en fremtidig utbygging av Halsen barneskole
bygges som første byggetrinn permanente lokaler for SFO.
3. Det tas utgangspunkt i fremlagte romprogram med ei arealramme på ca.580 m2
som inneholder rom for SFO og 3 klasserom.
4. Skisser som inneholder plassering av SFO forutsettes lagt frem til politisk
behandling i april måned.
5. Bygging av permanent SFO bygg med klasserom slik planskissene allerede
foreligger starter omgående etter at skisser for en samla total fremtidig utbygging
foreligger og valg av alternativ er foretatt.
6. Arbeid med prosjektering av SFO bygg må gå parallelt med utarbeidelse av skisser
for en samla fremtidig utbygging da SFO må kunne innpasses inn i ulike
skissealternativ.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2013
Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag:
1. Det utarbeides prinsipp og skisser for en fremtidig utbygging av Halsen barneskole hvor
plassering av SFO må inngå som en del av den totale utbyggingen.
2. Ut i fra valgte prinsippløsning for en fremtidig utbygging av Halsen barneskole bygges
som første byggetrinn permanente lokaler for SFO.
3. Det tas utgangspunkt i fremlagte romprogram med ei arealramme på ca.580 m2 som
inneholder rom for SFO og 3 klasserom.
4. Skisser som inneholder plassering av SFO forutsettes lagt frem til politisk behandling i
april måned.
5. Bygging av permanent SFO bygg med klasserom slik planskissene allerede foreligger
starter omgående etter at skisser for en samla total fremtidig utbygging foreligger og valg
av alternativ er foretatt.

6. Arbeid med prosjektering av SFO bygg må gå parallelt med utarbeidelse av skisser for
en samla fremtidig utbygging da SFO må kunne innpasses inn i ulike skissealternativ.
Jan Inge Kaspersen (AP) følgende tilleggsforslag til ordførerens pkt.1:
.. og plassering av en ny barneskole i Sentrum.
Kaspersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Elverums forslag til innstilling pkt.1-6 enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 07.02.2013
1. Det utarbeides prinsipp og skisser for en fremtidig utbygging av Halsen barneskole hvor
plassering av SFO må inngå som en del av den totale utbyggingen, og plassering av en
ny barneskole i Sentrum.
2. Ut i fra valgte prinsippløsning for en fremtidig utbygging av Halsen barneskole bygges
som første byggetrinn permanente lokaler for SFO.
3. Det tas utgangspunkt i fremlagte romprogram med ei arealramme på ca.580 m2 som
inneholder rom for SFO og 3 klasserom.
4. Skisser som inneholder plassering av SFO forutsettes lagt frem til politisk behandling i
april måned.
5. Bygging av permanent SFO bygg med klasserom slik planskissene allerede foreligger
starter omgående etter at skisser for en samla total fremtidig utbygging foreligger og valg
av alternativ er foretatt.
6. Arbeid med prosjektering av SFO bygg må gå parallelt med utarbeidelse av skisser for
en samla fremtidig utbygging da SFO må kunne innpasses inn i ulike skissealternativ.

Behandling i Komite Levekår - 05.02.2013
Martha Richstad Berbu (AP) fremmet nytt forslag:
1. Rådmannen gis fullmakt til å arbeide videre med realisering av nytt mobilt bygg ved
Halsen skole med ferdigstillelse aug. 2013.
2. Komite Levekår går for alternativ 2 – innkjøp og omdisponering eller avhending etter 4
år.
Leder Ola Morten Teigen (FrP) fremmet følgende kompromissforslag:
Saken utsettes til komitemøtet i april. Saken fremmes på nytt i april sammen med sak
vedrørende alternativer for nybygg ved Halsen skole.
Utsettelsesforslaget vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer.

PS 5/13 Tangen Næringsbygg AS - Tilbud om kjøp av aksjer
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune vedtar å benytte sin forkjøpsrett til kjøp av 1552 aksjer til kr. 1858 pr. stk.
som Gråbrek Eiendom AS eier i Tangen Næringsbygg AS. Kjøpesummen på kr. 2 883 616,dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond/ubundne kapitalfond.

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Johan Arnt Elverum (SP), Joar Håve (AP), Ole H. Sandvik (H), Rose Vinge (AP) og Annette T.
Jensen (KrF) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken styremedlemmer og vara i Tangen
Næringsbygg. Elverum, Håve, Sandvik, Vinge og Jensen fratrådte under behandling av sin
habilitet. Siv Sætran tiltrådte som setteordfører. Nå 36 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende vedtak: Elverum, Håve, Sandvik, Vinge og Jensen er inhabil jfr. forv.
lov § 6. e. Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
Stjørdal kommune vedtar å benytte sin forkjøpsrett til kjøp av 1552 aksjer til kr. 1858 pr.
stk. som Gråbrek Eiendom AS eier i Tangen Næringsbygg AS. Kjøpesummen på kr. 2 883
616,- dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond/ubundne kapitalfond.
Gråbrek Eiendom AS antyder at dersom en eller flere aksjonærer ikke ønsker å benytte seg av sin
fortrinnsrett til kjøp, vil disse andelene kunne tilbys de øvrige aksjonærene etter samme
fordelingsprinsipp. Stjørdal kommune bekrefter i så fall en interesse for å kjøpe flere andeler enn
det som til nå er tilbudt.

Behandling i Formannskapet - 07.02.2013
Johan Arnt Elverum (SP), Joar Håve (AP), Ole H. Sandvik (H), Rose Vinge (AP) og Annette T.
Jensen (KrF) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken styremedlemmer og vara i Tangen
Næringsbygg. Elverum, Håve, Sandvik, Vinge og Jensen fratrådte under behandling av sin
habilitet. Lillian Solstad tiltrådte som fungerende ordfører.
Leder fremmet følgende vedtak: Elverum, Håve, Sandvik, Vinge og Jensen er inhabil jfr. forv.
lov § 6. e. Enstemmig vedtatt.
Som varamedlemmer stilte: Øistein Teigen (KrF), Håkon Alstadheim (V), Gunnar Solum (SP),
Erling Weydahl (AP) og Thomas Fossen (AP).
Rune Larsen (H) fremmet følgende forslag:
Ny setning nr 3 og 4 tilføyes rådmannens forslag.
Gråbrek Eiendom AS antyder at dersom en eller flere aksjonærer ikke ønsker å benytte seg av
sin fortrinnsrett til kjøp, vil disse andelene kunne tilbys de øvrige aksjonærene etter samme
fordelingsprinsipp. Stjørdal kommune bekrefter i så fall en interesse for å kjøpe flere andeler
enn det som til nå er tilbudt.

Rådmannens forslag til innstilling med Larsens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 07.02.2013
Stjørdal kommune vedtar å benytte sin forkjøpsrett til kjøp av 1552 aksjer til kr. 1858 pr. stk.
som Gråbrek Eiendom AS eier i Tangen Næringsbygg AS. Kjøpesummen på kr. 2 883 616,dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond/ubundne kapitalfond.
Gråbrek Eiendom AS antyder at dersom en eller flere aksjonærer ikke ønsker å benytte seg av sin
fortrinnsrett til kjøp, vil disse andelene kunne tilbys de øvrige aksjonærene etter samme
fordelingsprinsipp. Stjørdal kommune bekrefter i så fall en interesse for å kjøpe flere andeler enn det som
til nå er tilbudt.

PS 6/13 Eierskapsmelding 2013 - Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til eierskapsmelding.
2. Vedtatte prinsipper for godt eierskap videreføres.
3. Kommunestyrets vedtak pkt 1 i sak 53/2012 endres til:
Formannskapet representerer kommunen i selskaper hvor kommunen er eneaksjonær
eller har over 90 % av aksjene.
4. Eierskapsmeldingen rulleres årlig.
Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Per Moen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Innherred Renovasjon inviteres til kommunestyret for å orientere om Innherred Renovasjon IKS
med datterselskaper.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Moens (AP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til eierskapsmelding.
2. Vedtatte prinsipper for godt eierskap videreføres.
3. Kommunestyrets vedtak pkt 1 i sak 53/2012 endres til:
Formannskapet representerer kommunen i selskaper hvor kommunen er eneaksjonær
eller har over 90 % av aksjene.
4. Eierskapsmeldingen rulleres årlig.

Rådmannen bes legge frem en sak om å opprette et eierskapsutvalg bestående av to
folkevalgte og rådmannen samt forslag til utvalgets mandat.
Innherred Renovasjon inviteres til kommunestyret for å orientere om Innherred
Renovasjon IKS med datterselskaper.

Behandling i Formannskapet - 07.02.2013
Einar Østereng (AP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes legge frem en sak om å opprette et eierskapsutvalg bestående av to folkevalgte
og rådmannen samt forslag til utvalgets mandat.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Østerengs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 07.02.2013

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til eierskapsmelding.
2. Vedtatte prinsipper for godt eierskap videreføres.
3. Kommunestyrets vedtak pkt 1 i sak 53/2012 endres til:
Formannskapet representerer kommunen i selskaper hvor kommunen er eneaksjonær
eller har over 90 % av aksjene.
4. Eierskapsmeldingen rulleres årlig.
Rådmannen bes legge frem en sak om å opprette et eierskapsutvalg bestående av to folkevalgte
og rådmannen samt forslag til utvalgets mandat.
PS 7/13 1-107 I Reguleringsplan for Dregsethv 8 og 10
Rådmannens forslag til innstilling:



I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for
Dregsethvegen 8 og 10 datert 30.05.12, sist revidert 25.11.12, utarbeidet av Stjørdal
kommune.
Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013



I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan
for Dregsethvegen 8 og 10 datert 30.05.12, sist revidert 25.11.12, utarbeidet av Stjørdal
kommune.
Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan vedtas.

Behandling i Komite plan - 16.01.2013
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite plan - 16.01.2013



I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan
for Dregsethvegen 8 og 10 datert 30.05.12, sist revidert 25.11.12, utarbeidet av Stjørdal
kommune.
Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan vedtas.

PS 8/13 Årsrapport - ungdomsrådet 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering.

Behandling i Komite Levekår - 05.02.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 05.02.2013
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering.

Behandling i Ungdomsrådet - 04.02.2013
Uttalelse:

Ungdomsrådet anbefaler Kommunestyret å ta årsrapporten til orientering.

PS 9/13 Saksfremlegg vedtekter Stjørdal museum - forslag vedtatt i styret 18.12.12
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune gir sin tilslutning til de nye vedtektene.
Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Joar Håve (AP), Jorun Lundemo (KRF) og Oddvar Vigdenes (SP) fremmet spørsmål om sin
habilitet, styremedlemmer i SKU. Representantene fratrådte under behandling av sin habilitet.
Nå 38 av 41 medlemmer tilstede.
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Joar Håve (AP), Jorun Lundemo (KRF) og
Oddvar Vigdenes (SP) er inhabil jfr. forv. lov § 6. bokstav e. Enstemmig vedtatt.
Petter Smågård stilte som vara for Oddvar Vigdenes. Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Komite Kultur, Næring og Miljøs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 06.02.2013
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 10/13 Trondheim Havn - Stjørdal, videre utvikling.
Rådmannens forslag til innstilling:
Stjørdal kommune slutter seg til de vurderinger som er gjort i notat fra Trondheim Havn –
Stjørdal – Utvikling av havneområdet, januar 2013.

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Ola Morten Teigen (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt to:
Stjørdal kommunestyre ønsker å legge dagens drift til grunn for den videre utviklingen av
havna. Dette medfører at det fortsatt skal være en mindre industrihavn. Samtidig advarer
kommunestyret imot en utvikling i retning av containerhavn, ikke minst med tanke på de
friluftsområder havneområdet er lokalisert i.

Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Teigens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
1. Stjørdal kommune slutter seg til de vurderinger som er gjort i notat fra Trondheim
Havn – Stjørdal – Utvikling av havneområdet, januar 2013.
2. Stjørdal kommunestyre ønsker å legge dagens drift til grunn for den videre
utviklingen av havna. Dette medfører at det fortsatt skal være en mindre
industrihavn. Samtidig advarer kommunestyret imot en utvikling i retning av
containerhavn, ikke minst med tanke på de friluftsområder havneområdet er
lokalisert i.

Behandling i Komite plan - 06.02.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 06.02.2013
Stjørdal kommune slutter seg til de vurderinger som er gjort i notat fra Trondheim Havn –
Stjørdal – Utvikling av havneområdet, januar 2013.

PS 11/13 IA - handlingsplan 2013 - 2015
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Den framlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2013-2015 tas til
orientering.

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
Den framlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2013-2015 tas til
orientering.
Behandling i Formannskapet - 07.02.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 07.02.2013
Den framlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2013-2015 tas til
orientering.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 07.02.2013
Uttalelse:
Den framlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2013-2015 tas til
orientering.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 04.02.2013
Uttalelse:
Amu tar saken til orientering.
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 04.02.2013
Den framlagte, reviderte handlingsplanen for IA arbeidet i Stjørdal for 2013-2015 tas til
orientering.

PS 12/13 Rapporter etter gjennomført selskapskontroll - eierskapskontroll Vegamot AS
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret slutter seg til rapport etter gjennomført selskapskontroll – Eierskapskontroll Vegamot
AS.

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
Kommunestyret slutter seg til rapport etter gjennomført selskapskontroll – Eierskapskontroll
Vegamot AS.

Interpellasjoner
FO 2/13 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 14.02.2013 - Tilrettelegging for
miljøvennlig transport
Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Jeg skal i likhet med interpellanten konsentrere meg om toget som persontransportmiddel.
Først kort om rolledelingen i systemet:
 Jernbaneverket er grunneier og ansvarlig for all infrastruktur og trafikkstyring, og hvor
staten v/departementet gir de økonomiske rammene for etatens aktivitet og
prioriteringer.
 NSB er en transportoperatør, i prinsippet på linje med andre brukere av sporet, og kjører
etter bestemte tildelingskriterier.
 Samferdselsdepartementet er konsesjonsgiver/oppdragsgiver for persontrafikken på
bane, og fastsetter i praksis de offentlige tilskuddene til togdriften..
Samlet gir dette de viktigste betingelser for utvikling og drift av trafikktilbudet på
Trønderbanen. Bortsett fra fylkeskommunens ansvar for rutegående persontrafikk i tilknytning
til banesystemet, befinner alle de involverte ansvarlige seg utenfor kommunesektoren.
Regionale initiativ har ved siden av dette inntatt en pådriverrolle
- for generelle forbedringer i regionen, som i tilfellet Midt-Norsk Jernbaneforum,
- og for bestemte enkelttiltak, som ved dannelsen av selskapet ELBANEN AS.
I begge tilfeller har Stjørdal kommune uttrykt støtte, selv om kommunen hverken er medlem av
forumets styre eller medeier i selskapet.
Stjørdal kommune har likevel en viktig lokal tilretteleggerrolle som myndighet etter Plan- og
bygningsloven. Allerede i kommuneplanens samfunnsdel er det nedfelt mål og strategier for å
fremme miljøvennlige transportløsninger. For togtrafikken spesielt siteres:
”I fremtidig arealplanlegging legges det til rette for dobbeltspor på strekningen
Trondheim – Stjørdal og ny trasé gjennom Forbordsfjellet med høyhastighets standard og
elektrifisering gjennom kommunen. Stjørdal stasjon utbygges som kombinert terminal for
tog, buss, drosje med gjennomgang til nytt parkeringsanlegg på vestsiden av jernbanen.
Skatval, Stjørdal, Værnes og Hell opprettholdes som fullverdige stoppesteder i et fremtidig
Trønderbanekonsept.”
Dette følges forutsetningsvis opp i både overordnet arealplanlegging og detaljregulering. Det er
nok å vise til rulleringen av arealdelen og prosessene for detaljregulering av Stjørdal
stasjonsområde og sporomlegging Hell – Værnes. I en gjennomføringsfase av de to sistnevnte
vil kommunen være spesielt opptatt av både finansiering og detaljutforming av enkelttiltak som
sykkelparkering og tilgjengeligheten på tvers av sporområdet. Der hvor det er mulig å påvirke
gjennomføringen, er det ordførerens oppfatning og signalisering at kommunen skal være
årvåken, tydelig, samarbeidsvillig og pådrivende overfor tiltakshaver.

Utover dette er ordføreren innstilt på at kommunen bruker sin innflytelse som høringsorgan og i
uformelle kontakter under planprosesser og beslutninger hos alle de tre tilakshaverne nevnt
innledningsvis.
FO 3/13 Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte 14.02.2013 - kan ordføreren ta
ansvar for at gang- og sykkelveiprosjekter kommer på banen igjen
Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
I Handlingsplan for Trafikksikkerhetsarbeid 2011 – 2014 vedtatt i Kommunestyret 30.09.2010
er utbygging av gang- og sykkelvegnettet satt opp i prioritert liste.
Her er det svært viktig at de prioriterte tiltakene blir tatt med når kommunen kommer med
innspill til planer i regi av stat og fylke.
Når det gjelder utbygging av gang- og sykkelveger langs kommunale veger er det i
handlingsplanen prioritert to tiltak, Kv 24 Moksnes – Auka med en beregnet kostnad på 6,3
millioner. Denne er ferdig prosjektert, finansieres gjennom et spleiselag mellom
Sykkelbyprosjektet, Aksjon skoleveg midler fra Fylket og kommunale midler, og vil bli
gjennomført i løpet av 2013.
Det andre prosjektet langs kommunal veg er Kv 54 Vikanvegen. Dette prosjektet er beregnet å
koste 9 millioner. Dette er et viktig tiltak for trygg skoleveg som kommunale politikere bør jobbe
med å få finansiert.

UTSNITT AV VEDTATT HANDLINGSPLAN:

6.3.1 Prioriterte fysiske tiltak


For fysiske tiltak på europa- og fylkesveger vil kommunen bruke denne planen for å øve
trykk på Statens vegvesen Region midt. Prioriteringene som blir foretatt gir innspill til
vegvesenet når de skal fordele midler fra sine bevilgninger.



Å sikre viktige kryssings-punkter og bygge ut sammenhengende gang/sykkelveger/fortau, sykkelfelt, samt utbedre ulykkes-punkter er fortsatt viktig på dette
vegnettet.



For tiltak på kommunale veger er tiltakenes gjennomføringstidspunkt avhengig av når og
om man får tilskudd fra fylket og hva som kommunen selv kommer til å bevilge til
Trafikksikkerhetstiltak hvert år fremover. Dersom vi mener noe med de målene som er
satt i planen må det settes av egne midler til Trafikksikkerhetstiltak hvert år.



Å fortsette arbeidet med å sikre skolevegene bør ha høyest prioritet.

Liste over konkrete fysiske tiltak følger vedlagt denne planen.
Listen viser den rekkefølgen tiltakene i hovedsak bør prioriteres. For de kommunale vegene kan
dette styres gjennom budsjettene, mens man på europa- og fylkesveger er avhengig av at
prosjektene kommer med i vegvesenets handlingsprogram. Det er viktig å ha klart for seg at
dette ikke er kommunens veger. Europavegene er statens ansvar og fylkesvegene som utgjør en
stor del av vegnettet i Stjørdal, derav de tidligere riksvegene, er fylkeskommunens ansvar.
Det er viktig å jobbe med de ulike tiltakene parallelt da det kan ta tid å få fram planer eller
tiltakene kan ha stor variasjon i kostnader etc.. Rimelige, enkle tiltak som man vet har effekt bør
tas tidlig. Likeledes bør man forsøke å spre tiltakene geografis slik at man synliggjør overfor et
størst mulig publikum at innmeldte problempunkter tas på alvor og blir gjort noe med.
Vegen det spørres om er Moanes – Haraldreina. Den har gang- og sykkelveg langs denne
strekningen. 1. prioritet den koster 32 mill. Så gjennomføringen vil avhenge av når Statens
Vegvesen bevilger penger til prosjektet.
Pkt.

Resultatmål

Tiltak

Ansvarlig

Prioritet

Kostnad

6.3.1.1

Utbygging av
gangSykkelvegnettet

Gang- og sykkelveg:
Kommuneveg:
Kv 24 Auka – Fv 32 Moksnes
Kv 54 Vikanvegen

Kommune
Kommune

1.prioritet
2.prioritet

6,3 mill
9 mill

Fylkesveg:
Fv 34 Havnekrysset - Molovika
Fv 32 Moksnes - Lillemoen
Fv 705 Sætnan – Elvran kpl
Fv 705 Bjørgmyra – Frigård
Fv 752 Okkelberg - Skjølstad
Fv 38 Nordlandsfeltet - Kvithammer
Fv 705 Elvran kpl - Elverlia
Fv 33 Feltspatvegen - Remyrvegen
Fv 30 Fv 752 Skjelstad – 752 Kleven
Fv 23 Fv 26 - Dybvadsfeltet

Vegv/kom
Vegv/kom
Vegv/kom
Vegv/kom
Vegv/kom
Vegv/kom
Vegv/kom
Vegv/kom
Vegv/kom
Vegv/kom

1.prioritet
2.prioritet
3.prioritet
4.prioritet
5.prioritet
6.prioritet
7.prioritet
8.prioritet
9.prioritet
10.prioritet

4,9 mill
4 mill
15 mill
30 mill
14 mill
3,7 mill
12 mill
4,7 mill
3,6 mill
13 mill

Europaveg:
E 14 Videref. Gråelva – Haraldreina
E6
Kvithammer – Skatvalskorsen
E6
Skatval kirke - Tiller
E 14 Flormo - Tomtbakken

Vegvesen
Vegvesen
Vegvesen
Vegvesen

1.prioritet
2.prioritet
3.prioritet
4.prioritet

32
24
18
10

Andre tiltak:
Fv 36 Utbedring bru Gråelva
Vegvesen
E 14 Undergang Fv 752 v/Hegra skole Vegvesen

1.prioritet
2.prioritet

3 mill
5 mill

mill
mill
mill
mill

Kåre Børseth (AP) fremmet følgende spørsmål:
4 spørsmål oversendes til Komite Plan uten realitetsbehandling:
1. kommunestyret har i møte den 30.09.2010 i Handlingsplanen for Trafikksikkerhetsarbeid
vedtatt en prioritert liste for utbygging av gang og sykkelvegnettet i Stjørdal kommune.
Er den prioriterte listen for g/s veg langs europavegene og fylkesvegene sendt inn til Stat
og Fylke?

2. Hvilken Etat/Enhet er det som sender inn krav/behov til Stat og Fylke?
3. Når KTU skal bli hørt i alle saker som angår trafikksikkerheten bør de ikke da få uttale
seg til slike krav/behov før de sendes inn?
4. Når det gjelder gang og sykkelveg langs kommunale veger er det vedtatt å prioritere to
strekninger – Kv24 Moksnes – Auka og Kv 54 Vikanvegen. Moksnes – Auka blir
gjennomført i år, men når og hvordan kan gang og sykkelveg langs Vikanvegen blir
finansiert og gjennomført.
Børseths forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret - 14.02.2013:
4 spørsmål oversendes til Komite Plan uten realitetsbehandling:
1. kommunestyret har i møte den 30.09.2010 i Handlingsplanen for
Trafikksikkerhetsarbeid vedtatt en prioritert liste for utbygging av gang og
sykkelvegnettet i Stjørdal kommune.
Er den prioriterte listen for g/s veg langs europavegene og fylkesvegene sendt inn til
Stat og Fylke?
2. Hvilken Etat/Enhet er det som sender inn krav/behov til Stat og Fylke?
3. Når KTU skal bli hørt i alle saker som angår trafikksikkerheten bør de ikke da få
uttale seg til slike krav/behov før de sendes inn?
4. Når det gjelder gang og sykkelveg langs kommunale veger er det vedtatt å
prioritere to strekninger – Kv24 Moksnes – Auka og Kv 54 Vikanvegen. Moksnes –
Auka blir gjennomført i år, men når og hvordan kan gang og sykkelveg langs
Vikanvegen blir finansiert og gjennomført.

FO 4/13 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 14.02.2013 - Skuterløyper
Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Regelverket
Det er Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som regulerer
mulighetene for etablering av isfiskeløyper. I Rundskriv T-1/96 er reglene ytterligere utdypet:
”7.4 Isfiskeløyper, forskriftenes § 8
Forskriftenes § 8 gir muligheter for å få godkjent løyper for snøscooterkjøring til
avsidesliggende fiskevann. Direktoratet for naturforvaltning gir tillatelse til at det i bestemte
områder kan etableres fiskeløyper, og fylkesmannen fastsetter den nøyaktige traséen i disse
områdene, etter forslag fra kommunen.
Bestemmelsen inneholder forøvrig følgende begrensninger:


Ordningen kan bare etableres i avgrensede områder. Det innebærer at slike løyper ikke
kan legges som et nett i en hel kommune.







Løypene skal dekke transportbehov til viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra
brøytet veg. Med viktige fiskevann menes vann med gode fiskebestander som er attraktive
for beskatning og som vurderes å tåle beskatning. Herunder er det av betydning hvilken
dekning kommunen har av andre gode fiskevann som ligger nærmere brøytet veg enn 5
km, dvs. om de avsidesliggende fiskevannene er av avgjørende betydning for mulighetene
til å drive isfiske. Det må være et reelt behov for transport i forbindelse med fisket.
Kjøring i godkjente løyper vil kun være tillatt i samband med fiske. I praksis kan dette
dokumenteres med betalt fiskeavgift m.v.
Området må ha liten befolkning. Det innebærer at det først og fremst er i områder i den
nordligste landsdel, der befolkningstettheten er liten, at det vil være aktuelt med slike
løyper.
Områdene må ligge utenom hyttegrender og sårbare naturvern-, frilufts- eller
viltområder. Det er ikke bare ved utpeking av områder for fiskeløyper at disse interesser
må vurderes, men også ved vurderingen av hvor løypene skal legges.”

Av regelverket fremkommer det at kommunen først må innhente lokale høringsuttalelser på
forslag om etablering av isfiskeløyper, som videre må behandles politisk i kommunen. Dersom
det er politisk enighet om å jobbe videre med saken, sendes søknaden om etablering av
isfiskeløyper til fylkesmannen. Fylkesmannen vurderer saken og sender den til endelig
avgjørelse til Direktoratet for naturforvaltning (DN) som er vedtaksmyndighet for slike saker.
Fylkesmannen har i tidligere saker vektlagt følgende:




Det må arealmessig være store kommuner.
Det må være liten befolkning i forhold til arealet i kommunen.
Det må være kommuner som ligger langt fra større befolkningssentra.

I Nord Trønderlag er det kun 4 kommuner som har fått adgang til å etablere isfiskeløyper, det er
Lierne, Snåsa, Namsskogan og Røyrvik. Alle disse kommunene har mindre enn 1 innbygger pr
km2. Grong kommune med 2,1 innbygger pr km2 fikk den 09.11.2012 avslått sin søknad om
etablering av isfiskeløype av DN grunnet at lovens vilkår ikke var oppfylt for slik etablering.
Stjørdal kommune har 23 innbyggere pr km2, og ligger i tillegg nær større befolkningssentra og
er for øvrig svært ulik de 4 kommunene som har fått etablert isfiskeløyper i fylket.
Med dagenes regelverk kan det se ut som at Stjørdal kommune ikke oppfyller de strenge
kravene som stilles for å kunne etablere isfiskeløyper i kommunen. Det er derfor svært usikkert
hva utfallet av en eventuell søknad fra kommunen vil bli.
Thomas Fossen (AP) fremmet følgende forslag:
Interpellasjonen oversendes Komite Kultur, Næring og Miljø uten realitetsbehandling.
Fossens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret - 14.02.2013:
Interpellasjonen oversendes Komite Kultur, Næring og Miljø uten realitetsbehandling.

FO 5/13 Interpellasjon til kommunestyret den 14.02.2013 - Anonym retting av
heldagsprøver i ungdomstrinnet
Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Lærerens vurderingspraksis kan ha stor betydning for elevenes læring. 1. august 2009 ble
forskrift til opplæringslovens kapittel 3 «Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående
opplæring» endret. Formålet med ny vurderingsforskrift er å bedre, tydeliggjøre og styrke
vurderingspraksisen.
Elever i offentlig grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglene i opplæringsloven
kapittel 3. Retten til vurdering (§3-1) innebærer både en rett til underveisvurdering og
sluttvurdering og en rett til dokumentasjon av opplæringen.
Underveisvurdering og sluttvurdering gjennomføres for å
forbedre opplæringen.
Underveisvurdering har læring og utvikling som mål. Planmessige samtaler med elever,
elevmedvirkning og halvårsvurdering i hele grunnopplæringen skal bidra til å styrke det
systematiske vurderingsarbeidet. Lærere tenker på sluttvurderingen allerede i starten av
opplæringen. Elevene skal gjøres kjent med hva som er målene for opplæringen og hva som blir
vektlagt i vurderingen av hans eller hennes kompetanse. Det innebærer blant annet å synliggjøre
på et tidlig tidspunkt hva som kjennetegner kompetansen som kreves for å få de ulike få de ulike
standpunktkarakterene.
Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanene for fag. Det betyr i
vurdering i fag at det bare er relevant å vurdere kompetanse etter det som står i læreplanene for
fag.
Sluttvurdering utrykkes i standpunktkarakterer på 10.årstrinn og karakterer til eksamen. En
sluttvurdering er et enkeltvedtak og elevene eller foreldrene kan klage på karakteren.
Bestemmelsene om klage på sluttvurdering finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.
Det kan klages på alle karakterer som føres på vitnemålet. Bestemmelsene om klage finnes i
forskrift til opplæringslovens kapittel 5.
Stjørdal kommune er opptatt av et godt læringsmiljø og ønsker at alle elever skal ha gode
læreprosesser, mestringsopplevelse og læringsutbytte. Vurdering er en viktig del av
lærerens arbeid og det prøves ut ulike vurderingsmetoder og praksis for å gi elevene
konstruktive tilbakemeldinger som virker motiverende, styrker faglig utvikling og
fremmer læring. Ordføreren forventer at det fortsatt fokuseres på dette.

Heldagsprøver er en del av den totale vurderingen. Innføring av anonym retting av
heldagsprøver vil medføre ekstra arbeidsbelastning, unødig tidsbruk for den enkelte enhet
og ytterligere byråkrati. Det vil også kunne føre til at heldagsprøvene blir en isolert del av
vurderingspraksisen.
Ordføreren oppfatter at de kravene som er satt i forskrift til opplæringslovens kapittel 3
«Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring» blir tatt på alvor i
Stjørdal kommune - også av den enkelte læreren . Lærernes profesjonsetikk innebærer
en faglig fundert etisk refleksjon i deres arbeid med vurdering. Det sikrer at alle elever
får en så rettferdig karaktervurdering som mulig.

Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen utrede spørsmålet og sende en sak til behandling i komité
levekår og kommunestyret i løpet av første halvår 2013.
Aftrets forslag vedtatt med 39 stemmer mot 2 stemmer.

Vedtak i Kommunestyret - 14.02.2013
Kommunestyret ber rådmannen utrede spørsmålet og sende en sak til behandling i komité
levekår og kommunestyret i løpet av første halvår 2013.

