STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

18.04.2013

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 18:00
22/13

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Ann-Inger Leirtrø
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Erik Bjørgum
Johan Arnt Elverum
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Per Erik Moen

30/13

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Joar Atle Håve
AP
Sigrun Bremseth
AP
Thomas Fossen
AP
Rolf Charles Berg
SP
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stian Flobergseter
Anne M. Gederaas Ingstad
Nils Norbotn

Navn
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
Einar Østereng
Martha Richstad Berbu
Anja Elisabeth Ristad
Oddvar Vigdenes
Merethe Strand Hamborg
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
May Britt Sørmo Ervik
Ola Morten Teigen
Lillian Margrete Solstad
Øistein Teigen
Gunnar Solum
Ragna Straume
Geir Falck Anderssen

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

Navn
Jan Inge Kaspersen
Ole Hermod Sandvik
Ivar Vigdenes

Rep.
AP
H
SP

Møtte for
Jan Inge Kaspersen
Ivar Vigdenes
Rolf Charles Berg

Rep.
AP
SP
SP

Marit Wahl
Elin Helene Friheim
Janne Evenhus
Johan Arve Forbord
Olav Haugen
Tor Sverre Børseth
Jan Petter Bjørnevik
Erling Strand
Gunbjørn Joar Buan
Kim K. Danielsen

Sigrun Bremseth
Joar Atle Håve
Ole Hermod Sandvik
Thomas Fossen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Kari L. Øfsti
Tore Rømo
Astri Wessel
Hans Frederik Selvaag

Møtet ble ledet av:

AP
AP
H
AP
SP
FRP
H
V
H
FRP

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

Johan Arnt Elverum

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet ble kunngjort på kommunens hjemmeside, på facebook, Stjørdals Blad samt med
skriftlig møteinnkalling til hver enkelt representant.
Lillian Solstad (H) som settevaraordfører, i Ole Hermod Sandviks (H) forfall.
Underholdning av Stjørdal kulturskole før møte ble satt.
Til å gå igjennom protokollen ble Per Erik Moen, Ragna Straume og May Britt Sørmo Ervik
valgt.
I PS 24/12 ble følgende representanter funnet inhabil: Oddvar Vigdenes (SP), Ola Morten
Teigen (FRP), Rune Larsen (H), Håkon Alstadheim (V), Merethe Strand Hamborg (H) og
Svein Jørgensen (FRP). Som varamedlemmer tiltrådte: Olav Haugen for Oddvar Vigdenes, Tor
Sverre Børseth for Ola Morten Teigen, Gunbjørn Joar Buan for Rune Larsen, Erling Strand for
Håkon Alstadheim, Jan Petter Bjørnevik for Merethe Strand Hamborg, Kim K. Danielsen for
Svein Jørgensen.
I pausen ble det underholdt av danselinja ved Ole Vig VGS og Kulturverksted for ungdom.
Janne Evenhus (H) ble innvilget permisjon fra PS 26/13 kl. 16:20. 40 av 41 medlemmer
tilstede.
Ole Andreas Aftret (H) ble innvilget permisjon fra kl. 17:45.

Saksliste for Kommunestyret i møte 18.04.2013
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Referatsaker
RS 3/13

Høringsuttalelse fra Stjørdal kommune til RWE
dea sitt til forslag til Program for
konsekvensutredning av utbygging av Zidane.

2013/708

Saker til behandling
PS 22/13

422985 Ny Sandskogan barnehage finansiering og valg av entreprenør

2011/1607

PS 23/13

Plan og retningslinjer for KORIS (Kunst i det
Offentlige Rom I Stjørdal)

2012/3753

PS 24/13

Husbyjordet - Kjøreramper og kulvert under
Sandg - underjordisk parkeringsanlegg

2012/3307

PS 25/13

Krav om legalitetskontroll av vedtak i K-sak

2012/4707

PS 26/13

Kunstgressbanen - utleiesatser 2013

2013/1938

PS 27/13

Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne - årsmelding 2012

2013/2152

PS 28/13

Startlån - opptak i Husbanken - for videre
tildeling 2013

2012/6277

PS 29/13

Blues in Hell - Kommunal garanti 2013

2008/5230

Interpellasjoner
FO 9/13

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret
den 18.04.2013 - Foran
jordbruksforhandlingene

2013/2565

FO 10/13

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret
den 18.04.2013 - Livsglede for eldre i
sykehjem/bosenter

2013/2566

FO 11/13

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret
den 18.04.2013 - Habiliteringstilbudet for unge
voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Stjørdal kommune

2013/2580

FO 12/13

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret
18.04.2013 - ny Skjelstadmark barnehage

2013/2593

FO 13/13

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret
18.04.2013 - kommuneplanens arealdel

2013/2592

Saker til behandling
PS 30/13

Godkjenning av protokoll

Referatsaker
RS 3/13 Høringsuttalelse fra Stjørdal kommune til RWE dea sitt til forslag til Program for
konsekvensutredning av utbygging av Zidane.

Saker til behandling
PS 22/13 422985 Ny Sandskogan barnehage - finansiering og valg av entreprenør
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken og
mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende entreprenører har gitt det
tilbud som er økonomisk mest fordelaktig for Stjørdal kommune:
Bygningsmessig hovedentreprise: Primahus Entreprenør AS
Elektroteknisk entreprise: ES-Elektro AS
Rørteknisk entreprise: Rørteknikk AS
Luftbehandlingsanlegg: Bakco AS
Automatikk: Enoco AS
2. Med forbehold om at Kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for prosjektet, gis
Rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med tilbyderne, og inngå
avtaler. Avtale med entreprenøren forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut og
først når det foreligger skriftlig kontrakter etter NS8405.
3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for Ny Sandskogan barnehage på 46.571.000,-.
4. Kostnadsrammen på kr 46,571mill finansieres ved bruk av avsatte midler i økonomiplan
2013-2016 på kr 30mill, momskompensasjon på kr 7,7mill, enovatilskudd på kr 0,18mill
og resterende kr 8.691 mill. ved låneopptak. Dette er basert på en mva.- kompensasjon
på 80 % i 2013 og 100% i 2014.
Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
Saken utsettes i påvente av vurdering om alternative fremgangsmåter kan gi lavere
totalkostnad for kommunen, herunder nybygg til erstatning for hele bygningsmassen.
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Sissel Helen Bakken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag fra formannskapets innstilling som
nytt pkt. 5:
Mht. grunnerverv søkes det å komme til en minnelig løsning for alle parter. Herunder må det
vurderes som kommune behøver å erverve hele eiendommen for å få realisert
barnehageutbyggingen.
Ola Morten Teigen (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av vurdering om alternative fremgangsmåter kan gi lavere totalkostnad
for kommunen, herunder nybygg til erstatning for hele bygningsmassen.
Teigens (FRP) utsettelsesforslag vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 11.04.2013
1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken og
mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende entreprenører har gitt det
tilbud som er økonomisk mest fordelaktig for Stjørdal kommune:
Bygningsmessig hovedentreprise: Primahus Entreprenør AS

Elektroteknisk entreprise: ES-Elektro AS
Rørteknisk entreprise: Rørteknikk AS
Luftbehandlingsanlegg: Bakco AS
Automatikk: Enoco AS
2. Med forbehold om at Kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for prosjektet, gis
Rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med tilbyderne, og inngå
avtaler. Avtale med entreprenøren forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut og
først når det foreligger skriftlig kontrakter etter NS8405.
3. Kommunestyret vedtar kostnadsramme for Ny Sandskogan barnehage på 46.571.000,-.
4. Kostnadsrammen på kr 46,571mill finansieres ved bruk av avsatte midler i økonomiplan
2013-2016 på kr 30mill, momskompensasjon på kr 7,7mill, enovatilskudd på kr 0,18mill
og resterende kr 8.691 mill. ved låneopptak. Dette er basert på en mva.- kompensasjon
på 80 % i 2013 og 100% i 2014.
Behandling i Formannskapet - 11.04.2013
Sissel Helen Bakken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag :
Mht. grunnerverv søkes det å komme til en minnelig løsning for alle parter. Herunder må det
vurderes som kommune behøver å erverve hele eiendommen for å få realisert
barnehageutbyggingen.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Bakkens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite Levekår - 09.04.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 23/13 Plan og retningslinjer for KORIS (Kunst i det Offentlige Rom I Stjørdal)
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Plan og retningslinjer for KORIS (Kunst i det Offentlige Rom I Stjørdal kommune) i samsvar med
statlige retningslinjer gitt i KORO (Kunst i det Offentlige ROm) vedtas.
2. Finansiering i henhold til “Plan for KORIS” på 1,5 % av årlige investeringer (med unntak av avgiftsfinansierte investeringer, investeringer til selvkost, IT-utstyr, ENØK-tiltak, maskiner og utstyr etter
utskiftingsplan, rassikring m.m.) innarbeides i økonomiplanen fra 2014.
3. Finansiering av årlige driftsutgifter på kr. 500000,- (inkludert lønn til administrator med kunstfaglig
kompetanse) i henhold til “Plan for KORIS” innarbeides i økonomiplanen fra 2014.
4. Lokstallen ses i sammenheng med KORIS som en aktuell produksjons-/visningsarena for kunst i
regionen med fokus på unge profesjonelle kunstnere. Arbeidet med formidling av kunst til barn og
unge i Lokstallen videreføres.
5. Galleri og profesjonell kunstnerisk utsmykking i nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal (RKS) ses i
sammenheng med ordningen KORIS med vekt på kunstformidling til barn og ungdom.
6. Kunstfeltet i Stjørdal kommune styrkes ved samordning, faglig utvikling og rasjonell drift av
KORIS, Lokstallen som arena for skapende kunst og nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal (RKS) med

galleri og kunstnerisk utsmykking gjennom pågående organisasjonsprosess innenfor kultur og
driftsplanlegging av nytt kulturhus.

Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
1. Plan og retningslinjer for KORIS (Kunst i det Offentlige Rom I Stjørdal kommune) i
samsvar med statlige retningslinjer gitt i KORO (Kunst i det Offentlige ROm) vedtas.
2. Finansiering i henhold til “Plan for KORIS” på 1,25 % av årlige investeringer (med
unntak av avgifts-finansierte investeringer, investeringer til selvkost, IT-utstyr,
ENØK-tiltak, maskiner og utstyr etter utskiftingsplan, rassikring m.m.) søkes
innarbeides i økonomiplanen fra 2014.
3. Den kunstfaglige kompetansen må ivaretas innenfor driftsorganiseringen av
kulturhuset
4. Lokstallen ses i sammenheng med KORIS som en aktuell produksjons-/visningsarena
for kunst i regionen med fokus på unge profesjonelle kunstnere. Arbeidet med
formidling av kunst til barn og unge i Lokstallen videreføres.
5. Galleri og profesjonell kunstnerisk utsmykking i nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal
(RKS) ses i sammenheng med ordningen KORIS med vekt på kunstformidling til barn
og ungdom.
6. Kunstfeltet i Stjørdal kommune styrkes ved samordning, faglig utvikling og rasjonell
drift av KORIS, Lokstallen som arena for skapende kunst og nytt Regionalt Kulturhus
Stjørdal (RKS) med galleri og kunstnerisk utsmykking gjennom pågående
organisasjonsprosess innenfor kultur og driftsplanlegging av nytt kulturhus.

Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Sissel Helen Bakken (AP) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
Den kunstfaglige kompetansen må ivaretas innenfor driftsorganiseringen av kulturhuset
Bakkens (AP) forslag vedtatt med 24 stemmer mot 17 stemmer.
Rådmannens forslag med de vedtatte forslag vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 11.04.2013
1. Plan og retningslinjer for KORIS (Kunst i det Offentlige Rom I Stjørdal kommune) i samsvar med
statlige retningslinjer gitt i KORO (Kunst i det Offentlige ROm) vedtas.
2. Finansiering i henhold til “Plan for KORIS” på 1,5 % av årlige investeringer (med unntak av avgiftsfinansierte investeringer, investeringer til selvkost, IT-utstyr, ENØK-tiltak, maskiner og utstyr etter
utskiftingsplan, rassikring m.m.) innarbeides i økonomiplanen fra 2014.

3. Finansiering av årlige driftsutgifter på kr. 500000,- (inkludert lønn til administrator med kunstfaglig
kompetanse) i henhold til “Plan for KORIS” innarbeides i økonomiplanen fra 2014.
4. Lokstallen ses i sammenheng med KORIS som en aktuell produksjons-/visningsarena for kunst i
regionen med fokus på unge profesjonelle kunstnere. Arbeidet med formidling av kunst til barn og
unge i Lokstallen videreføres.
5. Galleri og profesjonell kunstnerisk utsmykking i nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal (RKS) ses i
sammenheng med ordningen KORIS med vekt på kunstformidling til barn og ungdom.
6. Kunstfeltet i Stjørdal kommune styrkes ved samordning, faglig utvikling og rasjonell drift av
KORIS, Lokstallen som arena for skapende kunst og nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal (RKS) med
galleri og kunstnerisk utsmykking gjennom pågående organisasjonsprosess innenfor kultur og
driftsplanlegging av nytt kulturhus.

Behandling i Formannskapet - 11.04.2013
Thomas Fossen (AP) fremmet følgende forslag :
Pkt. 2.
Prosentsatsen forandres til 1,25 %
Nytt pkt 3.
Den kunstfaglige kompetansen må ivaretas innenfor driftsorganiseringen av kulturhuset
Rose Vinge (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt 2-3. søkes innarbeides
Foreløpig votering :
Pkt 2 vedtatt 7 stemmer mot 3 stemmer
Pkt 3 falt 6 stemmer mot 4 stemmer
Vinges forslag vedtatt 7 stemmer mot 3 stemmer.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite plan - 10.04.2013
Jorun Lundemo (FRP) fremmet følgende nytt forslag til pkt. 2 og 3.
2. Finansieringen av årlige driftsutgifter, tas fra investeringsramma.
3. Som en midlertidig ordning søkes samarbeid med Trondheim kommune som har kompetanse
på området.
Sigrun Bremset (AP) fremmet følgende forslag:
Pkt. 2.
Prosentsatsen forandres til 1,25 %

Nytt pkt 3.
Den kunstfaglige kompetansen må ivaretas innenfor driftsorganiseringen av kulturhuset.
Foreløpig votering:
Lundemo trekker sitt forslag.
Bremseths forslag pkt. 2 vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
Bremseths forslag pkt. 3 vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
Votering:
Uttalelse:
Komite Plan slutter seg til rådmannens forslag til innstilling med de vedtatte endringer.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 10.04.2013
May Britt Sørmo Ervik (A) fremmet følgende forslag :
Endring av punkt 2: prosentsatsen forandres til 1,25 %.
Alternativt punkt 3: Den kunstfaglige kompetanse må ivaretas innenfor driftsorganiseringen av
kulturhuset.
Erviks forslag punkt 2 falt 5 mot 3 stemmer
Erviks forslag punkt 3 falt 5 mot 3 stemmer.
Uttalelse:
Rådmanns forslag til innstilling punkt 1-6 enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite Levekår - 09.04.2013
Det ble utdelt «Kunst i det offentlige rom i Stjørdal kommune» datert 09.04.2013 i møtet.
Martha Berbu (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 2: Prosentsats endres til 1,25
Nytt pkt. 3: Den kunstfaglige kompetansen må ivaretas innafor driftsorganiseringa av
Kulturhuset.
Votering punktvis:
Rådmannens forslag pkt. 1,4,5,6 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag pkt.2 og 3 vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 08.04.2013
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar Rådmannens forslag til vedtak til
orientering.
Behandling i Eldrerådet - 08.04.2013
Eldrerådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering
Behandling i Ungdomsrådet - 08.04.2013
Uttalelse fra ungdomsrådet:
UR er positive til rådmannens forslag til vedtak, og ønsker gjerne at kommunen prioriterer både
lokale kunstnere som Anne Karin Furunes, lokal historie samt Lindormen i prosjektet.
PS 24/13 Husbyjordet - Kjøreramper og kulvert under Sandg - underjordisk
parkeringsanlegg
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående totale
prosjektkostnader med bygging av nedkjøringsramper, kulvert, parkeringskjeller og bypark,
og slutter seg til Rådmannens forslag om å ikke bestille opsjonene til gjennomføring.
2. Kommunestyret ber Rådmannen igangsette arbeider med å finne alternative og
kostnadsbesparende adkomstløsninger til et parkeringsanlegg under Husbyjordet, herunder
nedkjøringsrampe, parkeringsanlegg og bypark.

Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående totale
prosjektkostnader med bygging av nedkjøringsramper, kulvert, parkeringskjeller og
bypark, og slutter seg til Rådmannens forslag om å ikke bestille opsjonene til
gjennomføring.
2. Kommunestyret ber Rådmannen igangsette arbeider med å finne alternative og
kostnadsbesparende adkomstløsninger til et parkeringsanlegg under Husbyjordet,
herunder nedkjøringsrampe, parkeringsanlegg og bypark.
3. Kommunestyret ber om at byggearbeidet igangsettes innen 01. oktober 2013 og
ferdigstilles i god tid før åpning av kulturhuset.
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Oddvar Vigdenes (SP), Ola Morten Teigen (FRP), Rune Larsen (H), Håkon Alstadheim (V),
Merethe Strand Hamborg (H) og Svein Jørgensen (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet,
medlemmer og varamedlemmer til styret i SKU. Nå 35 av 41 tilstede.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

Vigdenes, Teigen, Larsen, Alstadheim, Hamborg og Jørgensen er inhabil jfr. forv. lovens § 6 2.
ledd. Enstemmig vedtatt.
Som varamedlemmer tiltrådte: Olav Haugen for Oddvar Vigdenes, Tor Sverre Børseth for Ola
Morten Teigen, Gunbjørn Joar Buan for Rune Larsen, Erling Strand for Håkon Alstadheim, Jan
Petter Bjørnevik for Merethe Strand Hamborg, Kim K. Danielsen for Svein Jørgensen.
Nå 41 av 41 tilstede.
Siv Sætran fremmet følgende forslag nytt pkt. 3:
Kommunestyret ber om at byggearbeidet igangsettes innen 01. oktober 2013 og ferdigstilles i
god tid før åpning av kulturhuset.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Sætrans (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 11.04.2013
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående totale
prosjektkostnader med bygging av nedkjøringsramper, kulvert, parkeringskjeller og bypark,
og slutter seg til Rådmannens forslag om å ikke bestille opsjonene til gjennomføring.
2. Kommunestyret ber Rådmannen igangsette arbeider med å finne alternative og
kostnadsbesparende adkomstløsninger til et parkeringsanlegg under Husbyjordet, herunder
nedkjøringsrampe, parkeringsanlegg og bypark.

Behandling i Formannskapet - 11.04.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 25/13 Krav om legalitetskontroll av vedtak i K-sak
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak i K-sak 1/13 oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for lovlighetskontroll iht.
kommuneloven § 59.

Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
Vedtak i K-sak 1/13 oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for lovlighetskontroll iht.
kommuneloven § 59.
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

PS 26/13 Kunstgressbanen - utleiesatser 2013
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Leieprisen for Kunstgressbanen reduseres til kr 516,- pr time.
2. Rådmannen foreslår at det blir samme pris for både sommer- og vinterhalvåret, men
opprettholder stenging av banen i november og desember, eller hvis værforholdene
tilsier det.
3. Prisen gjøres gjeldende fra 01.01.2013.
4. Vedtatt tilskudd i budsjett 2013 på kr 150.000,- innarbeides i kommende økonomiplan.
Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
5. Leieprisen for Kunstgressbanen reduseres til kr 516,- pr time.
6. Leieprisen blir den samme for vinter og sommerhalvåret, men opprettholder
stenging av banen hvis værforholdene tilsier det.
7. Prisen gjøres gjeldende fra 01.01.2013.
8. Vedtatt tilskudd i budsjett 2013 på kr 150.000,- innarbeides i kommende
økonomiplan.

Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Merknad:
Riktig innstilling fra formannskapet 11.04.2013 lyder:
1. Leieprisen for Kunstgressbanen reduseres til kr 516,- pr time.
2. Leieprisen blir den samme for vinter og sommerhalvåret, men opprettholder stenging av
banen hvis værforholdene tilsier det.
3. Prisen gjøres gjeldende fra 01.01.2013.
4. Vedtatt tilskudd i budsjett 2013 på kr 150.000,- innarbeides i kommende økonomiplan.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Instilling i Formannskapet - 11.04.2013
9. Leieprisen for Kunstgressbanen reduseres til kr 516,- pr time.
10. Rådmannen foreslår at det blir samme pris for både sommer- og vinterhalvåret, men
opprettholder stenging av banen i november og desember, eller hvis værforholdene
tilsier det.
11. Prisen gjøres gjeldende fra 01.01.2013.
12. Vedtatt tilskudd i budsjett 2013 på kr 150.000,- innarbeides i kommende økonomiplan.

Behandling i Formannskapet - 11.04.2013
Siv Sætran ( SP ) fremmet følgende forslag :
Rådmannen foreslår at det blir for både sommer og vinter halvåret , men opprettholder stenging
av banen hvis værforholdene tilsier det.
Sissel Bakken ( AP ) fremmet følgende forslag :
Leieprisen blir den samme som for vinter og sommerhalvåret.

Foreløpig votering :
Sætrans forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer.
Bakkens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmanns forslag til innstilling med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 10.04.2013
Uttalelse :
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite Levekår - 09.04.2013
Anne Marie G. Ingstad (SP) fremmet følgende endringsforslag på pkt.2:
2. Rådmannen foreslår at det blir samme pris for både sommer- og vinterhalvåret, men
opprettholder stenging av banen hvis værforholdene tilsier det.
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Ingstad forslag enstemmig vedtatt .
PS 27/13 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding
for 2012 til orientering

Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding
for 2012 til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 09.04.2013
Kommunestyret tar Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding
for 2012 til orientering.
Behandling i Komite Levekår - 09.04.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 08.04.2013
Endringer i årsmeldinga under følgende pkt.:
1. Rådets sammensetning:
Sunniva M. Leirfall (AP) endret til Sunniva Leirfall.
2. Arbeidsåret 2012:
2 representanter fra Stjørdal formannskap endret til 2 politikere.
Uttalelse:
Rådet tar årsmeldinga til orientering.
PS 28/13 Startlån - opptak i Husbanken - for videre tildeling 2013
Rådmannens forslag til innstilling:
Stjørdal kommune tar opp startlån til videre utlån på inntil kr. 50.000.000,- for 2013. Startlånet
tas opp på de vilkår som Husbanken fastsetter.

Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
1. Stjørdal kommune tar opp startlån til videre utlån på inntil kr. 60.000.000,- for
2013. Startlånet tas opp på de vilkår som Husbanken fastsetter.
2. Kommunestyret ber om at nybygg prioriteres ved tildelning av startlån for å
begrense prisveksten i kommunen.

Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Ola Moten Teigen (FRP) fremmet følgende forslag:
2.Kommunestyret ber om at nybygg prioriteres ved tildelning av startlån for å begrense
prisveksten i kommunen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Teigens (FRP) forslag enstemmig vedtatt.
PS 29/13 Blues in Hell - Kommunal garanti 2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune garanterer for inntil kr. 500.000,- som simpel kausjon overfor Blues
in Hell i forbindelse med avtale om kassekreditt i Sparebank 1 Midt-Norge.
2. Garantitiden settes til 01.05.2014.

Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
1. Stjørdal kommune garanterer for inntil kr. 500.000,- som simpel kausjon overfor Blues
in Hell i forbindelse med avtale om kassekreditt i Sparebank 1 Midt-Norge.
2. Garantitiden settes til 01.05.2014.

Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Inger Johanne Overvik Uthus (AP) og May Britt Sørmo Ervik (AP) fremmet spørsmål om sin
habilitet, nære relasjoner til styret og nyvalgt vara i styret.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Uthus og Ervik finnes inhabil jfr. forv. lovens § 6. bokstav e. Enstemmig vedtatt. Nå 38 av 41
medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Interpellasjoner
FO 9/13 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 18.04.2013 - Foran
jordbruksforhandlingene
Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
De nasjonale målsettingene i Landbruksmeldinga fra 2012 om økt matproduksjon er
ambisiøse med en målsatt årlig vekst på 1 prosent fram mot 2030. Norges har allerede en
lav selvforsyningsgrad som år om annet er synkende. Den forventede befolkningsveksten
fram mot 2030 gjør det nødvendig å øke matproduksjonen betydelig hvis vi skal
opprettholde og helst styrke selvforsyningsgraden.
For å bidra til en positiv utvikling, optimisme og rekruttering i primærnæringa, er det
blant andre tiltak behov for en styrking av økonomien. En forutsetning for å kunne lykkes,
er at utøverne i næringa sikres en god og forutsigbar inntektsutvikling og sosiale vilkår
slik en moderne stat ønsker å framstå også på landbrukssektoren.
Det må legges til rette for at landbruket gis muligheter for en kronemessig
inntektsutvikling på linje med samfunnet for øvrig og at inntektsgapet til andre grupper
tettes.
Virkemiddelbruken må innrettes på å opprettholde en landbruksproduksjon over hele
landet der det er rom for ulike produksjoner og bruksstrukturer.
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Stjørdal må ta ansvar for å øke matproduksjonen i takt med de målsettinger som er fastsatt
nasjonalt og regionalt, selv om vi innser at det er utfordringer knyttet til dette. I Nord-Trøndelag
er det satt et mål for årlig vekst på 1,5 % fram til 2030. Kommunen er bekymra for nedgangen vi
har i landbruket og ønsker å gjøre aktive grep for å bevare og øke matproduksjonen i årene som
kommer.

Tiltak:
 Enhet næring starter arbeidet med å utarbeide en framtidsretta og inkluderende
plan for landbruket i kommunen. Dette arbeidet er i ferd med å konkretiseres, og
matprodusentene blir invitert inn i planprosessen. En politisk sak om
planprosessen fremmes før sommeren.
 Fokus på god agronomi og bedriftslederrollen bidrar til bedre økonomi i de ulike
produksjonene, og her bidrar kommunen med tilrettelegging for møteaktivitet,
kurs og rådgiving med mer.
 Prosjektet «Folkefjøset» skal bidra til fornying og modernisering av
driftsbygninger for storfe til lave kostnader. Kommunen betalte for de 15 første
storfebøndene som meldte seg på til konferanse med dette som tema på Rica Hell
















i februar 2013. Hele 20 matprodusenter fra Stjørdal var interesserte deltagere på
konferansen.
Enhet næring inviterte alle melkeprodusentene til et dialogmøte i jan 2013 for å
se på hvordan vi kan utvikle næringen lokalt. Møtet hadde god oppslutning av 37
engasjerte melkeprodusenter. Tilgang på nok jord og jord beliggende nært
driftssenteret, samt tilgang til gode avløsere, ble trukket fram av produsentene
som viktige faktorer for å kunne fortsette med melkeproduksjon. Kommunen
bidro høsten 2012 til at det ble det arrangert avløserkurs i Stjørdal, i regi av
Landbrukstjenester Midt-Trøndelag. Kurset hadde stor deltagelse og burde lette
tilgangen på avløsere. Arbeidet med oppfølging av utfordringer i
melkeproduksjonen videreføres gjennom landbruksplanen.
Det jobbes kontinuerlig med tiltak på jordsida for at dyrkajorda i kommunen skal
være så produktiv som mulig. Det tildeles SMIL-midler for å reparere skader på
lukningsanlegg i de planerte leirområdene og til oppdimensjonering av lukka løp.
Det innvilges søknader om fylling av masse for å bedre dyrkingsforhold og det
innvilges søknader om nydyrking. Vi har flere søknader om tilskudd til grøfting
liggende, og det er uheldig at denne ordningen foreløpig ikke er på plass.
Kommunen har i vinter kurset 50 gårdbrukerne i miljøplan, fordelt på tre kvelder.
I tillegg til at vi nå har oppdaterte gårdskart, gjør det at matprodusentene kan
hente ut de tilskuddene de har rett på.
Kommunen har de siste tre årene vært pilotkommune for tilskuddsordningen
«Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel». Dette prosjektet er nå dessverre
avsluttet i vår del av landet, og mange gårdbrukere i Stjørdal etterspør ordningen.
Den har både hatt miljøgevinst, satte fokus på husdyrgjødsel som en ressurs og
stimulerte til investering i framtidsretta gjødselspredeutstyr. Enhet næring
formidler dette til fylkesmannen.
For å styrke arbeidet innen landbruksfeltet utvider enhet næring nå staben ved å
fylle en vakanse.
Kommunen har et aktivt forhold til vern av arealene som det produseres mat på.
Produksjonsarealene er under stort press i en utbyggingskommune, men vi har
bruk for arealene til matproduksjon og har også et etisk ansvar for kommende
generasjoner i en verden med befolkningsvekst. De mest produktive arealene er
dessverre de arealene som har størst utbyggingspress.
Vi har vært en pådriver i forhold til de som leier ut jord om at de må fylle kravet
om 10-års leiekontrakter. Dette sikrer forutsigbarheten for de som leier jord, og
gjør det mulig for matprodusentene å foreta investeringer. Fortsatt er
leiejordsandelen for høg i Stjørdal og det er for liten andel av jorda som eies av
de som driver den.
Vi ser en økning i investeringer i egg og kylling, og ser dette som et bidrag til økt
matproduksjon i kommunen. Ønsket er imidlertid at de grasbaserte produksjoner
også skal øke, slik at beiteressurser og jord som ikke egner seg for
kornproduksjon fortsatt nyttes til matproduksjon. Dette vil det settes fokus på i
landbruksplanarbeidet.

Arbeidet med landbruksplan og utvidelse av ansatte som jobber med landbruk er de viktigste
nye tiltakene som kommunen gjør for å påvirke den negative utviklingen innenfor jordbruket.
Dette i tillegg til de oppgavene vi allerede gjør i det daglige med næringsutvikling og
landbruksforvaltning.

Oddvar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Årets jordbruksforhandlinger - Uttalelse fra kommunestyret i Stjørdal
De nasjonale målsettingene i Landbruksmeldinga fra 2012 om økt matproduksjon er ambisiøse
med en målsatt årlig vekst på 1 prosent fram mot 2030. Norges har allerede en lav
selvforsyningsgrad som år om annet er synkende. Den forventede befolkningsveksten fram mot
2030 gjør det nødvendig å øke matproduksjonen betydelig hvis vi skal opprettholde og helst
styrke selvforsyningsgraden.
For å bidra til en positiv utvikling, optimisme og rekruttering i primærnæringa, er det blant
andre tiltak behov for en styrking av økonomien. En forutsetning for å kunne lykkes, er at
utøverne i næringa sikres en god og forutsigbar inntektsutvikling og sosiale vilkår slik en
moderne stat ønsker å framstå også på landbrukssektoren.
Det må legges til rette for at landbruket gis muligheter for en kronemessig inntektsutvikling på
linje med samfunnet for øvrig og at inntektsgapet til andre grupper tettes.
Virkemiddelbruken må innrettes på å opprettholde en landbruksproduksjon over hele landet der
det er rom for ulike produksjoner og bruksstrukturer.
Vigdenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
FO 10/13 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 18.04.2013 - Livsglede for
eldre i sykehjem/bosenter
Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
Interpellasjonen oversendes Komite Levekår og Etat Omsorg.
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Et av målene for Etat omsorg er «bo lenger hjemme». Dette handler om å leve lenger i eget liv,
ut i fra de forutsetninger hver enkelt har til enhver tid.
Livsglede for eldre er et godt tiltak for å sikre eldre en aktivitet som kan sikre at de lever lenger i
eget liv. Dette henger godt sammen med målsetningen «Lev livet – livet ut».
Dette er et tiltak som har sitt utspring i Stortingsmelding 25, Mestring, muligheter og mening,
Omsorgsplan 2015 og Verdighetsgaratien.
Livsgleder for eldre vil som metodikk ses på som en måte å jobbe med både ansatte- og
brukertrivsel.
Det er et poeng at bo-senterne blir de som sertifiseres for Livsglede for eldre for eldre på

BOSENTER, ikke sykehjem. Stjørdal kommune gir i dag tjenester til 172 eldre på bosenter og
kun 55 på sykehjemmet.
Stjørdal kommune vil utfordre lederne på bosenter, for å bruke dette som virkemiddel for å
skape enda bedre hverdager for våre brukere og ansatte
Prosjektleder, Sigrid Seppola i «Livsglede for eldre», vil bli invitert inn for å presentere
konseptet for alle ledere i etat omsorg. Livsglede handler ikke bare om alder når vi ser på våre
brukergrupper og ansatte.
Lillian Solstad (H) fremmet følgende forslag:
Interpellasjonen oversendes Komite Levekår og Etat Omsorg.
Solstads forslag enstemmig vedtatt.
FO 11/13 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 18.04.2013 Habiliteringstilbudet for unge voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne i Stjørdal
kommune
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Det har de senere årene blitt utført betydelige utbedringer på nåværende varmebasseng i
sokkelen ved DMS-bygget, både bygningsteknisk og med driftsmessige forhold. Det er
innarbeidet bedre tekniske rutiner for at bassenget skal fungere optimalt utfra hva som er mulig
for et basseng som er plassert i sokkelen ved DMS-bygget, og utfra at bassenget ble bygget for
snart 40 år siden.
Etter kommunens oppfatning kan ikke tilbud om varmtvannsbasseng betraktes som en
avgjørende faktor i nødvendig helsehjelp for noen brukergruppe. Med andre ord er ikke tilbud
om varmtvannsbasseng en lovpålagt tjeneste som en del av nødvendig helsehjelp. Derimot er
tjenestetilbudet å anse som et trenings/aktivitetstilbud til enkelte grupper som klart vil kunne ha
en positiv opplevelse av et varmtvannsbassengtilbud. Og hvis det er et varmebasseng i bruk, så
finnes det forskrifter hvordan det skal utformes og driftes, som går på rutiner for sikker utleie,
opplæring av ledsagere, nødvendig sikkerhet knyttet til bruk.
Det har blitt gjort vurderinger om nytt varmebasseng kan legges i tilknytning til dagens
svømmehall. Kostandene ved en slik løsning vil kunne bli mye større enn det som har vært
antydet tidligere. Det kan også være en utfordring at dagens svømmehall har en mye kortere
levetid enn et nytt tilbygg med varmebasseng. På grunn av det forventede kostnadsomfang ved å
bygge varmebassenget i tilknytning med svømmehallen, kan neppe Stjørdal kommune beslutte å
gjennomføre videre prosjektering før alternative plasseringer er utredet. Det er fortsatt mulige
uforutsette kostnader ved eksisterende svømmehall, samt at antatt levetid igjen for eksisterende
bygningsmassen begynner å bli relativt kort.
Det mest sannsynlige nå er etablering av evt. nytt varmebasseng i tilknytning til nytt helse- og
omsorgssenter. Dette vil kunne bli kommunens nye senter med mange funksjoner, tjenester som
har fordeler av å samlokaliseres, og der kommunen kan samspille bedre enn i dag med frivillige

lag og organisasjoner, og kanskje også med privat næringsliv. Kommunen har så langt ikke
bundet seg opp til en konkret løsning, men en ser mange muligheter i tomta Halsen sykeheim i
Husbyveien. Alt dette vil bli utredet i planen Omsorg 2030 som nå er i startfasen i etat omsorg.
Det politiske miljøet og brukerrepresentanter vil bli invitert med i planarbeidet som har oppstart
våren 2013.

FO 12/13 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.04.2013 - ny Skjelstadmark
barnehage
Vedtak i Kommunestyret – 18.04.2013
Kommunestyret ber komite Levekår se på fremdriften av rehabilitering/nybygging av
barnehager i Stjørdal jrf. Tidligere prioriteringsliste med hensikt å få realisert nødvendig
utbygging av disse barnehagene i nåværende økonomiplanperiode.
Framtidig tilrettelegging for barnehageutbygging, jfr. utfordringer man ser ved
barnehageopptaket 2013, og behovet etter ny kommuneplan må også ses på i denne
sammenheng.
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Spørsmål 1
Det ble foretatt grunnundersøkelser i juni 2012, med påfølgende laboratorietester. Vurdering om
området er bebyggbart for ytterligere bygg fikk man sent november 2012. Da tiltaket har en
viktig samfunnsfunksjon er tiltaket underlagt skjerpet kontroll. Det vil si at geotekniske
vurderingen må ha uavhengig kontroll. Resultatet av denne kontrollen fikk man mars 2013, med
konklusjon at det kreves ytterligere avklaringer. Man avventer nå svar fra de som hadde
grunnundersøkelsen på resultatet fra den uavhengige kontrollen.
Spørsmål 2
I økonomiplan av 2013 – 2016 er det ikke avsett midler for engasjering av eksterne konsulenter.
Arbeidene frem til nå har omhandlet klargjøring av tomt.
Etat Teknisk drift vil sammen med Etat Oppvekst og Kultur legge frem et romprogram i løpet av
høsten 2013. Romprogrammet, som er basert på behovet og dagens gjeldende regelverk, vil gi
klar indikasjon på størrelsen av evt. tilbygg eller ny barnehage.
Spørsmål 3
Barnehageloven gir rett til plass i kommunen - ikke i skolekrets eller i grenda der barnet bor.
Det er flere skolekretser i kommunen der søknad på barnehageplass er større enn antall
barnehageplasser i kretsen. Det tilstrebes at søkerne får plass der de har søkt( 1.2. eller 3. ønske)
men noen får tilbud om plass i andre barnehager. Alle søkere som har søkt innen fristen 1.mars
og har rett etter barnehageloven, har fått tilbud om plass. Planlegging av evt. tilbygg
eksisterende eller ny barnehage i Skjelstadmark gjennomføres etter planen.
Ordføreren mener at en likevel bør vurdere om at det kan være aktuelt å vurdere en midlertidig
løsning dersom barnetallet øker over de prognoser som nå foreligger.

Siv Sætran (SP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber komite Levekår se på fremdriften av rehabilitering/nybygging av
barnehager i Stjørdal jrf. Tidligere prioriteringsliste med hensikt å få realisert nødvendig
utbygging av disse barnehagene i nåværende økonomiplanperiode.
Framtidig tilrettelegging for barnehageutbygging, jfr. utfordringer man ser ved
barnehageopptaket 2013, og behovet etter ny kommuneplan må også ses på i denne
sammenheng.
Sætrans (SP) forslag enstemmig vedtatt.
FO 13/13 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.04.2013 - kommuneplanens arealdel
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Formannskapet ga i møte den 11.4.13 tilslutning til det arbeidet som Rådmannen gjør med
kommuneplanens arealdel vedrørende boligbygging i grendene.
Det er riktig at det er forbundet med utfordringer å finne områder til all boligbygging som er
signalisert av formannskapets behandling av kommuneplanen 8.11.12.
For Flora sin del må vi komme på at i rådmannens forslag til ny kommuneplan som ble
behandlet av formannskapet 8.11.12 så var det lagt inn ny boligbygging i Flora med 10 nye
enheter fordelt på Megård og Horttrøa. Ordføreren er kjent med at det med bakgrunn i saken
som ble behandlet i formannskapet 11.4 (sist torsdag) blir det åpnet for 10 enheter på Myrmoen,
og en oppjustering av antall enheter i spredt sone i Flora. Ordføreren er kjent med at uavhengig
av om det legges til rette for mer bebyggelse i Flora, så er tilfredsstillende vannforsyning en
utfordring i området. Kommunen arbeider med å bedre vannforsyningen i området uavhengig av
om det blir økning i antall boenheter i kommuneplanen.
På denne bakgrunn er det Ordførerens oppfatning at en i kommuneplanarbeidet gjør det som
gjøres kan for å avklare muligheter for boligbygging i Flora. Et annet spørsmål er hvordan en
skal fange interessen for å ta i bruk disse mulighetene, men det er et spørsmål om vilje til
bosetting, og konkret utbygging. Ordføreren regner med at kommunen vil arbeide med utvikling
av grendefelt når det er avklart i kommuneplanen. Hvor kommunen skal engasjere seg blir da et
prioriteringsspørsmål som en må komme tilbake til.

Saker til behandling
PS 30/13 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
Protokollen godkjent.

