STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

21.03.2013

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 15:30
13/13

Til sak:

21/13

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Sigrun Bremseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Einar Østereng
Martha Richstad Berbu

Rep.
AP
H
AP
AP
AP
AP

Navn
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
Thomas Fossen
Ann-Inger Leirtrø
Anja Elisabeth Ristad

Rep.
KRF
H
AP
AP
AP
SV

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

SV
SP
SP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
SP
V
H

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

SP
SP
AP
AP
AP
AP
FRP
H
KRF
SP
AP
H

Navn
Inger Anne Wahl
Ivar Vigdenes

Rep.
AP
SP

Møtte for
Ragna Straume

Rep.
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Merethe Strand Hamborg
H
Erlend Olsen Størseth
AP
Ragna Straume
V
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Erling Strand

Stian Flobergseter
Anne M. Gederaas Ingstad
Tove Irene Moan Andersen
Janne Evenhus
Nils Nordbotn
Tor Sverre Børseth
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Kari Øfsti
Tore Rømo
Hans Frederik Selvaag
Astri Wessel

Møtet ble ledet av:

Erlend Olsen Størseth
Ivar Vigdenes
Inger Anne Wahl
Merethe Strand Hamborg

AP
SP
AP
H
SP
FRP

Stilling
Rådmann
Org.sjef
Etatsjef Teknisk
Etatsjef Omsorg
Etatsjef Oppvekst og Kultur

Johan Arnt Elverum

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 40 av 41.
Merknader:
Møtet ble annonsert i Stjørdals Blad, kommunens hjemmesider, samt med innkalling til
hver enkelt medlem.
Møtet ble innledet med underholdning fra Stjørdal Kulturskole.
Til å lese under protokollen ble følgende valgt:
Geir Falck Anderssen, Ann Inger Leirtrø og Gunnar Solum.
Ved møtestart var det 39 av 41 tilstede.
Anne Mari Gederaas Ingstad ble innvilget permisjon fra kl. 13:30. Nils Nordbotn stilte
som vara. Fra kl. 13:30 41 av 41 medlemmer tilstede.
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FO 8/13

Interpellasjon til kommunestyret den
21.03.2013 - Merket plass for sykebil og taxi
foran Apotekgården
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den
21.03.2013 - Ansettelser i Stjørdal kommune
Saker til behandling

PS 20/13

Godkjenning av protokoll

TALETID KOMMUNESTYRET 21.03.2103

Varighet

kl. 13:00 -17:00

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

80 min
20 min
320 min
11 min
6 min

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

119 min
53 min
29 min
53 min
23 min
23 min
23 min

Sum 41 repr.

323 min

Saker til behandling
PS 13/13 Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole godkjennes til bruk i alle
kommunale og private barnehager og skoler i Stjørdal kommune.

Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013
Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole godkjennes til bruk i alle
kommunale og private barnehager og skoler i Stjørdal kommune.
Hospitering tas ut av planen som en obligatorisk del av planen, men frivillig. Fagerhaug
skole tas inn som en del av Skatvalsgruppen.
Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 26.02.2013
Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole godkjennes til bruk i alle
kommunale og private barnehager og skoler i Stjørdal kommune.
Hospitering tas ut av planen som en obligatorisk del av planen, men frivillig. Fagerhaug skole
tas inn som en del av Skatvalsgruppen.
Behandling i Komite Levekår - 26.02.2013
Leder Ola Morten Teigen (FrP) fremmet følgende omforent forslag:
Hospitering tas ut av planen som en obligatorisk del av planen, men frivillig. Fagerhaug skole
tas inn som en del av Skatvalsgruppen.
Rådmannens forslag til innstilling med det vedtatt omforente forslaget enstemmig vedtatt.
PS 14/13 Nettverk for lading av elektriske kjøretøy i Nord-Trøndelag - finansiering av
supplerende ladepunkter i Stjørdal sentrum.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret viser til tiltaket i Klima- og energiplanen om tilrettelegging for elbilbruk
i egen kommune og bevilger kr. 100.000,- ved belastning av ansvarsområdet 255 9905,
«Frikjøp parkeringsplass», som kommunal støtte til etablering av hurtigladestasjon på
kommunalt parkeringsanlegg i Stjørdal sentrum.
2. Lokalisering og leie av tilhørende kommunal grunn forutsettes innenfor rammen av
inngått avtale mellom Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag E-verk.

Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013
3. Kommunestyret viser til tiltaket i Klima- og energiplanen om tilrettelegging for
elbilbruk i egen kommune og bevilger kr. 100.000,- ved belastning av
ansvarsområdet 255 9905, «Frikjøp parkeringsplass», som kommunal støtte til
etablering av hurtigladestasjon på kommunalt parkeringsanlegg i Stjørdal
sentrum.
4. Lokalisering og leie av tilhørende kommunal grunn forutsettes innenfor rammen av
inngått avtale mellom Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag E-verk.
5. Stjørdal kommune skal jobbe med en kommunal plan for videre utbygging av
ladestasjoner.

Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Anja Ristad (SV) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune skal jobbe med en kommunal plan for videre utbygging av ladestasjoner.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Ristads (SV) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 14.03.2013
6. Kommunestyret viser til tiltaket i Klima- og energiplanen om tilrettelegging for elbilbruk
i egen kommune og bevilger kr. 100.000,- ved belastning av ansvarsområdet 255 9905,
«Frikjøp parkeringsplass», som kommunal støtte til etablering av hurtigladestasjon på
kommunalt parkeringsanlegg i Stjørdal sentrum.
7. Lokalisering og leie av tilhørende kommunal grunn forutsettes innenfor rammen av
inngått avtale mellom Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag E-verk.
Behandling i Formannskapet - 14.03.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 15/13 Gammelverksgt. 2, innløsning av eiendommen gnr. 84, bnr. 233

Gammelverksgt. 2, innløsning av eiendommen gnr. 84, bnr. 233
Rådmannens forslag til innstilling:
 Stjørdal kommune kjøper eiendommen Gammelverksgata 2, gnr. 84, bnr. 233 av Paulsen
Eiendom AS for kr 5.500.000,- + meglerkostnader på kr 25.000,- +
tinglysingsomkostninger på kr 138.560,-.
 Kjøpet finansieres ved å belastes kommunens disposisjonsfond.

Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013
 Stjørdal kommune kjøper eiendommen Gammelverksgata 2, gnr. 84, bnr. 233 av
Paulsen Eiendom AS for kr 5.500.000,- + meglerkostnader på kr 25.000,- +
tinglysingsomkostninger på kr 138.560,-.
 Kjøpet finansieres ved å belastes kommunens disposisjonsfond.
Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 14.03.2013
 Stjørdal kommune kjøper eiendommen Gammelverksgata 2, gnr. 84, bnr. 233 av Paulsen
Eiendom AS for kr 5.500.000,- + meglerkostnader på kr 25.000,- +
tinglysingsomkostninger på kr 138.560,-.
 Kjøpet finansieres ved å belastes kommunens disposisjonsfond.
Behandling i Formannskapet - 14.03.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 16/13 Velferdsteknologi- prosjekt ved Utviklingssenter for hjemmetjenesten
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:


1. Saken tas til orientering



2. Kommunestyret støtter det videre arbeidet med å finne framtidsrettede løsninger og
legge til rette for bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten i Stjørdal
kommune.

Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013


1. Saken tas til orientering



2. Kommunestyret støtter det videre arbeidet med å finne framtidsrettede løsninger og
legge til rette for bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten i Stjørdal
kommune

Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 14.03.2013


1. Saken tas til orientering



2. Kommunestyret støtter det videre arbeidet med å finne framtidsrettede løsninger og
legge til rette for bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten i Stjørdal
kommune.

Behandling i Formannskapet - 14.03.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite Levekår - 12.03.2013
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling Vedtak i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 11.03.2013
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Innstilling i Eldrerådet - 11.03.2013
1. Eldrerådet støtter Rådmannens forslag til vedtak.
2. Eldrerådet vil dessuten uttale følgende:
De motforestillinger som iblant blir anført mot bruk av teknologiske hjelpemidler bl.a. i
omsorgssektoren må ikke stilles i veien for nødvendige tiltak for å sikre en god fremtidig
omsorg som kan bidra til at mennesker kan ”bo lenger hjemme”.
Eventuelle uheldige bivirkninger av omlegginger må motvirkes ved at det legges et
individfokusert helhetssyn til grunn for kommunens omsorgsarbeid.
PS 17/13 Eldrerådet - årsmelding 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar eldrerådets årsmelding 2012 til orientering.

Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013
Kommunestyret tar eldrerådets årsmelding 2012 til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Komite Levekår - 12.03.2013
Kommunestyret tar eldrerådets årsmelding 2012 til orientering.

Behandling i Komite Levekår - 12.03.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Eldrerådet - 11.03.2013
1.
Som Rådmannens forslag.
2.
Under pkt. 3.4 legges til:
Leder Sonstad deltar fast i styringsrådet for Utviklingssenteret for hjemmetjenester.
Nestleder Solbjørg Volden deltar fast i etat omsorg sitt brukerforum.
PS 18/13 Selskapskontroll Stjørdal kulturutvikling AS
Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS – selskapskontroll» til
etterretning.
2. Kommunestyret ser viktigheten av at prinsippene for eierstyring og selskapsstyring er godt
kjent for samtlige av de folkevalgte. Dette bør derfor inngå som et naturlig ledd i den
rutinemessige folkevalgtopplæringen. I tillegg bør det gjennomføres et kurs i løpet av
inneværende år.
Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013
1. Kommunestyret tar rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS – selskapskontroll» til
etterretning.
2. Kommunestyret ser viktigheten av at prinsippene for eierstyring og selskapsstyring er
godt kjent for samtlige av de folkevalgte. Dette bør derfor inngå som et naturlig ledd i
den rutinemessige folkevalgtopplæringen. I tillegg bør det gjennomføres et kurs i løpet
av inneværende år.
3. Rådmann legger snarligst fram en sak der SKU’s håndtering av Offentlighetsloven
vurderes.

Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Oddvar Vigdenes (SP), Rune Larsen (H), Ola Morten Teigen (FRP), Svein Jørgensen (FRP),
Håkon Alstadheim fremmet spørsmål om sin habilitet. Styremedlem/varamedlem i SKU.
Vigdenes, Larsen, Teigen, Alstadheim og Jørgensen fratrådte under behandling av sin habilitet.
Nå 36 av 41 tilstede.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Vigdenes, Larsen, Teigen, Jørgensen og Alstadheim finnes inhabil jfr. forv. l. § 6 bokstav e.
Enstemmig vedtatt.
Tor Sverre Børseth (FRP) tiltrådte som varamedlem. Nå 37 av 41 medlemmer tilstede.
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:

Rådmann legger snarligst fram en sak der SKU’s håndtering av Offentlighetsloven vurderes.
Kontrollkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Håves forslag enstemmig vedtatt.
PS 19/13 Kontrollkomiteens årsrapport 2012
Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar ”Kontrollkomiteens årsrapport for 2012” til orientering.
Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013
Kommunestyret tar ”Kontrollkomiteens årsrapport for 2012” til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Kontrollkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
PS 20/13 Ytterligere kjøp av aksjer i Tangen Næringsbygg AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Stjørdal kommune vedtar å benytte sin forkjøpsrett til kjøp av ytterligere 519 aksjer til kr. 1858
pr. stk. som Gråbrek Eiendom AS eier i Tangen Næringsbygg AS.
Kjøpesummen på kr. 964.302,- dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.

Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013
Stjørdal kommune vedtar å benytte sin forkjøpsrett til kjøp av ytterligere 519 aksjer til kr.
1858 pr. stk. som Gråbrek Eiendom AS eier i Tangen Næringsbygg AS.
Kjøpesummen på kr. 964.302,- dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Johan Arnt Elverum (SP), Ole Sandvik (H), Joar Håve (AP), Rose Vinge (AP), Svein Jørgensen
(FRP), Annette T. Jensen (KRF)fremmet spørsmål om sin habilitet i saken,
Styremedlemmer/varamedlemmer.
Elverum, Sandvik, Håve, Vinge, Jørgensen, Jensen fratrådte under behandling av sin habilitet.
Nå 35 av 41medlemmer tilstede.
Lillian Solstad (H) tiltrådte som ordfører. Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Sandvik, Håve, Vinge, Jørgensen, Jensen er inhabil jfr. forv.l.§6 bokstav e. Enstemmig vedtatt.
Tor Sverre Børseth (FRP) tiltrådte som varamedlemmer. Nå 36 av 41 tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 14.03.2013
Stjørdal kommune vedtar å benytte sin forkjøpsrett til kjøp av ytterligere 519 aksjer til kr. 1858
pr. stk. som Gråbrek Eiendom AS eier i Tangen Næringsbygg AS.

Kjøpesummen på kr. 964.302,- dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
Behandling i Formannskapet - 14.03.2013
Ole Sandvik (H), Joar Håve (AP), Rose Vinge (AP),Svein Jørgensen (FRP), Annette t. Jensen
(KRF)fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, Styremedlemmer/varamedlemmer .
Sandvik, Håve, Vinge, Jørgensen, Jensen fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 7 av 11
medlemmer tilstede.
Lillian Solstad (H) tiltrådte som setteordfører. Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Sandvik, Håve, Vinge, Jørgensen, Jensen er inhabil jfr. forv.l.§6 bokstav e. Enstemmig vedtatt.
Øistein Teigen (KRF), Ola Morten Teigen (FRP) tiltrådte som varamedlemmer. Nå 8 av 11
tilstede.
Rådmannen presiserte endring fra vedtak til innstilling, og behandling i kommunestyret.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Interpellasjoner
FO 7/13 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 21.03.2013 - Merket plass for
sykebil og taxi foran Apotekgården

Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet.
Svar:
I Sentrumsplan Stjørdal som ble vedtatt 27.03.08 er det planlagt kantparkering langs sørsiden av
Kjøpmannsgata fra Krogstads veg og opp til Stokmovegen. Når det skal saneres ledningsanlegg
og Kjøpmannsgata skal opprustes vil det bli anlagt lomme for parkering som vedtatt i denne
planen. Det kan da reserveres plasser nord for Apotekgården til parkering for ambulanse og taxi.
Inntil dette blir gjennomført kan Enhet kommunalteknikk utarbeide og få behandlet en skiltplan
hvor det skiltes slik at et par plasser langs gata vest for dagens skilting med stans forbudt, gis
tillatelse til parkering for ambulanse og taxi.
FO 8/13 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 21.03.2013 - Ansettelser i Stjørdal
kommune
Behandling i Kommunestyret - 21.03.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet.
Svar:
Personalmedarbeiderne i Stjørdal kommune skrev i 2012 724 tilsettingskontrakter. Disse
omfatter tilsettinger på over 6 måneder, og det har kommet meget få klager.
Alle 724 kontraktene er sjekket slik at formalitetene er i orden.

Dersom det er tvil eller uenighet om lovhjemler eller andre forhold, gir personalenheten råd ,
men det er alltid lederne som fatter endelig beslutning.
Tilsettingsmyndigheten i kommunen er delegert til rådmannen, etatsjefer og enhetsledere.
I tillegg til de 724 kontraktene som personalenheten håndterer, utarbeides det på enhetsnivå et
ukjent antall korttidskontrakter og kontrakter for vikar på tilkalling.
Stjørdal kommune følger ansettelsesreglementet når det tilsettes:
-

Behovet for stillingen drøftes med tillitsvalgte
Ledige stillinger lyses ut
Alle skal ha en arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven forutsetter at man tilsetter i faste
stillinger dersom det ikke er hjemmel for annet.
Regelverket tilsier at tillitsvalgte har en rolle ved å drøfte forarbeidene til utlysing. I kommunen
praktiseres også at tillitsvalgte deltar i intervjuprosessen.
Slik vil også kommunen arbeide framover, men ordføreren er kjent med at det kan oppstå
situasjoner som gjør at ledige stillinger ikke lyses ut. Det kan for eksempel gjelde når andre
ansatte har fortrinnsrett. Det kan også skje ved vikarsituasjoner som dukker opp og det er behov
for å fylle stillingen raskt.
Dersom det er arbeidsoppgaver som kan defineres som et prosjekt eller av andre grunner har
tidsbegrensning, kan midlertidighet benyttes , og den som er delegert myndigheten KAN gjøre
slike tilsettinger uten utlysing.
I kommunen er det ofte ansatte som har kontrakter som engasjert eller som midlertidig ansatt.
Det tilstrebes at praksis skal være å alltid tilsette i faste stillinger.
Derfor tar personalenheten med ujevne mellomrom en gjennomgang for å finne ansatte som av
en eller annen grunn skulle vært fast tilsatt og får ordnet opp slik at ansettelsesforholdet blir i
tråd med lov og avtaleverk.
Stjørdal kommune får god omtale av for eksempel KS på måten vi håndterer tilsettinger på og
det faktum at ALLE får en ansettelseskontrakt. Det er ikke tilfelle i alle kommuner.
Vi får også godt skussmål fra bl.a. tillitsvalgte for at vi passer på fortrinnsretten til ansatte.
Så kan det hende noen ganger at ting glipper, og tillitsvalgte kan nok bekrefte at det hender de
ikke får søkerlister eller at de ikke blir tatt med på drøftinger i forkant.
Ved tilsettinger kan det oppstå habilitetsproblematikk. Det skjer ikke ofte , men den vurderes og
kan også vurderes juridisk.
Det løses imidlertid oftest med at man henter inn ekstern bistand i prosessen.
Stjørdal kommune har gjennom år hatt god søkning til de fleste stillinger – med unntak av
ingeniører. De siste par årene har man imidlertid konstatert redusert antall søkere på f.ks.
sykepleierstillinger og lærerstillinger.

I løpet av høsten 2013 vil det bli arbeidet med en rekrutteringsstrategi for kommunen der ulike
strategier og tiltak vil bli vurdert. Målet er å bli den foretrukne arbeidsgiver, og det er viktig å
finne måter å synliggjøre dette på.
Rekrutteringsstrategien vil bli lagt fram som politisk sak.

Saker til behandling
PS 21/13 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 21.03.2013
Protokollen godkjent.

