STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

12.09.2013

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 17:45
67/13

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
Thomas Fossen
Ann-Inger Leirtrø
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Oddvar Vigdenes
Erik Bjørgum
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
May Britt Sørmo Ervik
Ola Morten Teigen
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Per Erik Moen
Ole Hermod Sandvik

80/13

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Lillian Margrete Solstad
H
Anna Dybwad Alstad
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Fidaa Afif Abu Shaeera

Navn
Sigrun Bremseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Einar Østereng
Martha Richstad Berbu
Anja Elisabeth Ristad
Ivar Vigdenes
Rolf Charles Berg
Merethe Strand Hamborg
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Øistein Teigen
Gunnar Solum
Ragna Straume
Geir Falck Anderssen

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

Navn

Rep.

Møtte for
Lillian Margrete Solstad

Rep.
H

Anne Marie G. Ingstad

Anna Dybwad Alstad

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

Møtet ble ledet av:

SP

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

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmeside, og med skriftlig innkalling til hver
enkelt representant.
Underholdning av Stjørdal kulturskole.
Til å gå igjennom protokollen sammen med ordfører ble følgende valgt:
Håvard Moa (H), Rolf Ch. Berg (SP) og Erlend Størseth (AP).
Ragna Straume (V) ble innvilget permisjon fra kl. 13:00 – 14:30. Roar Gjeving (V) møtte i
Straumes permisjon.
Merethe Strand Hamborg (H) ble innvilget permisjon fra kl. 16:00. Tore Ulvestad (H)
møtte i Hamborgs permisjon.
Martha R. Berbu (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 17:00.
Rune Larsen (H) ble innvilget permisjon fra kl. 17:30.
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Saker til behandling
PS 67/13 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Rådmannens forslag til innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12–12 vedtas reguleringsplanen –
Områderegulering Gartnerikvartalet dat. 30.01.2013 sist rev. 02.07.13,
med bestemmelser datert 31.01.13, sist revidert 26.08.13.
2. Det er ikke nedlagt innsigelse og reguleringsplanen egengodkjennes.
Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12–12 vedtas reguleringsplanen –
Områderegulering Gartnerikvartalet dat. 30.01.2013 sist rev. 02.07.13,
med bestemmelser datert 31.01.13, sist revidert 26.08.13.
2. Det er ikke nedlagt innsigelse og reguleringsplanen egengodkjennes.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Øistein Teigen (KRF) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, part i saken. Teigen fratrådte
under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak: Teigen (KRF) er inhabil jfr. Forv.lovens § 6, bokstav
b. Enstemmig vedtatt.
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 04.09.2013
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12–12 vedtas reguleringsplanen –
Områderegulering Gartnerikvartalet dat. 30.01.2013 sist rev. 02.07.13,
med bestemmelser datert 31.01.13, sist revidert 26.08.13.
2. Det er ikke nedlagt innsigelse og reguleringsplanen egengodkjennes.
Behandling i Komite plan - 04.09.2013
Øistein Teigen (KRF) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, part i saken. Teigen fratrådte
under behandling av sin habilitet. Nå 8 av 9 medlemmer tilstede.
Per Moen (AP) tiltrådte som leder.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak: Teigen (KRF) er inhabil jfr. Forv.lovens § 6, bokstav
b.
Enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 68/13 1- Byggehøyder i Sentrum
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunen ved komitè plan tar saken til orientering, og ber om at det igangsettes en endring
av gjeldende reguleringsplan for Stjørdal sentrum, vedtatt 27.03.08, med sikte på å øke
byggehøydene.
2. Rådmannens grunnlag for drøfting av økte byggehøyder som framgår av vurderingsavsnittet
i denne saken, skal legges til grunn for reguleringsendringen.
3. Reguleringsendringen utløser krav til konsekvensutredning etter forskriftens kapittel 2.
Utredningen skal omhandle de konsekvenser av sentrumsutviklingen som er omtalt i
vurderingsavsnittet i denne saken.
Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
Fastsetting av nye byggehøyder i arbeidet med endring av gjeldende reguleringsplan
for Stjørdal sentrum. Endring/tillegg i forhold til Rådmannens utredning:
1.
2.
3.
4.
5.

Areal nord Torgkvartalet (BFT3)
6. etasjer
Hjørnetomt Husbyjordet (BFT2)
6. «
Kvartalet BFT1
6. «
Nytt bygg gml. Elkjøptomta
på nordsiden av Kjøpmannsgata
6. «
Kvartalet E14-Kjøpmannsgata-Innherredsv- Yrkesvegen
6. «
Langs gågatas sydside tillates 5. etasjer.
6. Ny bebyggelse på nordsida av Kjøpm.g fra Krogst.v.til Stokmov. tillates
6. «
7. Området mellom Stokkanvegen og Lindbergveita fra Husbyvegen til
Ole Vigs gate.
5. «
8. Området søndre gate/Ole Vigs gate opp mot Stokmovegen
5. «
9. Området med fire boliger øst for Torgkvartalet (BFT4)
6. «
10. Øverste etasje i punktene 1-9 forutsettes tilbaketrukket.
11. Utbygging på Hotelltomta
Minimum
15. «
Formål endres fra NFT1 til NFTB1.
12.
«
« Brannstasjonstomta
«
12. «
13.
«
« Bibliotektomta
«
10. «
14. Spendegården: Opprettholder foreslått endring i PS 40/13 – 10.04.2013.
15. Området «Gamle Stjørdal» må underlegges en utredning der utnyttingsgrader og
byggehøyder gir rom for å realisere regningsvarende utbygginger.
16. Det utredes om det kan tillates glassoverbygg i hele eller deler av gågata
og over husene på eiendommen Kveldskvile ved Torget. Det bør inngå i
utredningen hvilke høyder som eventuelt kan tillates på slike glassoverbygg.
17. I tiden frem til endring av gjeldende reguleringsplan (Sentrumsplan) for Stjørdal
sentrum er endelig ferdigbehandlet, vedtar Kommunestyret at føringene i denne
saken når det gjelder høyder, bør bli retningsgivende for videre behandling av
enkelt- planer. Reguleringsplaner for enkelt-tomter som er i henhold til disse
føringer, forutsettes å bli behandlet uten at det nedlegges bygge- og delingsforbud.
Kommunestyret understreker at det er viktig med forutsigbarhet for aktuelle
utbyggere også i perioden frem til at endringene er endelig vedtatt.

18. Videre vedtar Kommunestyret følgende generelle føringer: I områder der det
fremmes reguleringsplaner som har høyder/utnyttingsgrader ut over gjeldende
Sentrumsplan (2008), skal det utarbeides områdeplaner for berørte eiendommer.
Eksempel på slik områdeplan er foreslått i saken om Spendegården. Et annet
eksempel er områdeplan for Husbyjordkvartalet som skal ha førsteprioritet.
19. Områdeplan for Husbyjordet, med en vurdering av parkeringsnorm, utarbeides før
arbeidet med ny sentrumsplan tar til.
Salgsprosess for BFT2 og BFT3 videreføres med forbehold om endrede
byggehøyder.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Svein Jørgensen (FrP) og Merethe Strand Hamborg (H) fremmet spørsmål om sin habilitet i
saken, varamedlem i SKU. Jørgensen og Hamborg fratrådte under behandling av sin habilitet.
Kim K. Danielsen (FrP) og Hågen Einang (H) tiltrådte som varamedlem.
Nå 41 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Jørgensen (FrP) og Hamborg (H) finnes habil. Enstemmig vedtatt.
Varamedlemmene fratrådte og Svein Jørgensen (FrP) og Merethe S. Hamborg (H) tiltrådte.
Oddvar Vigdenes (SP), Rune Larsen (H), Inger Anne Wahl (AP), Ola Morten Teigen (FrP),
Håkon Alstadheim (V) og fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, styremedlemmer i SKU.
Ivar Vigdenes (SP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, sønn av styreleder.
Oddvar Vigdenes (SP), Rune Larsen (H), Inger Anne Wahl (AP), Ola Morten Teigen (FrP),
Håkon Alstadheim (V) og Ivar Vigdenes (SP) fratrådte under behandling av sin habilitet.
Nå 35 av 41 medlemmer tilstede.
Ole Hermod Sandvik tiltrådte som setteordfører. Siv Sætran tiltrådte som varaordfører.
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag:
Oddvar Vigdenes, Rune Larsen, Inger Anne Wahl, Ola Morten Teigen, Håkon Alstadheim og
Ivar Vigdenes finnes habil. Enstemmig vedtatt.
Oddvar Vigdenes, Rune Larsen, Inger Anne Wahl, Ola Morten Teigen, Håkon Alstadheim og
Ivar Vigdenes tiltrådte.
Siv Sætran fremmet omforent forslag til innstilling på vegne av Senterpartiet, Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre:
Fastsetting av nye byggehøyder i arbeidet med endring av gjeldende reguleringsplan for
Stjørdal sentrum. Endring/tillegg i forhold til Rådmannens utredning:
1.
2.
3.
4.
5.

Areal nord Torgkvartalet (BFT3)
Hjørnetomt Husbyjordet (BFT2)
Kvartalet BFT1
Nytt bygg gml. Elkjøptomta på nordsiden av Kjøpmannsgata
Kvartalet E14-Kjøpmannsgata-Innherredsv- Yrkesvegen
Langs gågatas sydside tillates 5. etasjer.
6. Ny bebyggelse på nordsida av Kjøpm.g fra Krogst.v.til Stokmov. tillates
7. Området mellom Stokkanvegen og Lindbergveita fra Husbyvegen til
Ole Vigs gate.

6. etasjer
6. «
6. «
6. «
6. «
6.

«

5.

«

8. Området søndre gate/Ole Vigs gate opp mot Stokmovegen
5. «
9. Området med fire boliger øst for Torgkvartalet (BFT4)
6. «
10. Øverste etasje i punktene 1-9 forutsettes tilbaketrukket.
11. Utbygging på Hotelltomta
Minimum
15. «
Formål endres fra NFT1 til NFTB1.
12.
«
« Brannstasjonstomta
«
12. «
13.
«
« Bibliotektomta
«
10. «
14. Spendegården: Opprettholder foreslått endring i PS 40/13 – 10.04.2013.
15. Området «Gamle Stjørdal» må underlegges en utredning der utnyttingsgrader og
byggehøyder gir rom for å realisere regningsvarende utbygginger.
16. Det utredes om det kan tillates glassoverbygg i hele eller deler av gågata
og
over husene på eiendommen Kveldskvile ved Torget. Det bør inngå i
utredningen
hvilke høyder som eventuelt kan tillates på slike glassoverbygg.
17. I tiden frem til endring av gjeldende reguleringsplan (Sentrumsplan) for Stjørdal sentrum
er endelig ferdigbehandlet, vedtar Kommunestyret at føringene i denne saken når det
gjelder høyder, bør bli retningsgivende for videre behandling av enkelt- planer.
Reguleringsplaner for enkelt-tomter som er i henhold til disse føringer, forutsettes å bli
behandlet uten at det nedlegges bygge- og delingsforbud. Kommunestyret understreker
at det er viktig med forutsigbarhet for aktuelle utbyggere også i perioden frem til at
endringene er endelig vedtatt.
18. Videre vedtar Kommunestyret følgende generelle føringer: I områder der det fremmes
reguleringsplaner som har høyder/utnyttingsgrader ut over gjeldende Sentrumsplan
(2008), skal det utarbeides områdeplaner for berørte eiendommer. Eksempel på slik
områdeplan er foreslått i saken om Spendegården. Et annet eksempel er områdeplan for
Husbyjordkvartalet som skal ha førsteprioritet.
19. Områdeplan for Husbyjordet, med en vurdering av parkeringsnorm, utarbeides før
arbeidet med ny sentrumsplan tar til.
Salgsprosess for BFT2 og BFT3 videreføres med forbehold om endrede byggehøyder.

Per Moen (AP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber om at rådmannen starter en prosess, med bred medvirkning fra byen og
kommunens innbyggere, med sikte på å lage en ny sentrumsplan som skal legge grunnlaget for
utviklingen av byen Stjørdal fram mot 2030.
Prosessen starter først når kommuneplanens arealdel er stadfestet godkjent, og økonomiske
midler er avsatt i økonomiplan og budsjett.
Votering:
Sætrans forslag til vedtak vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Vedtak i Komite plan - 26.06.2013
1. Kommunen ved komitè plan tar saken til orientering, og ber om at det igangsettes en
endring av gjeldende reguleringsplan for Stjørdal sentrum, vedtatt 27.03.08, med sikte
på å øke byggehøydene.

2. Rådmannens grunnlag for drøfting av økte byggehøyder som framgår av
vurderingsavsnittet i denne saken, skal legges til grunn for reguleringsendringen.
3. Reguleringsendringen utløser krav til konsekvensutredning etter forskriftens kapittel
2. Utredningen skal omhandle de konsekvenser av sentrumsutviklingen som er omtalt i
vurderingsavsnittet i denne saken.
1. Utvidelse av Torgkvartalet mot nord:
6 etasjer
2. Nytt bygg gml. Elkjøptomta
på nordsiden av Kjøpm.gata
6. «
3. Nytt bygg gml. Sparebank1-tomta
6. «
4. Kvartalet E14-Kjøpmannsgata-Innherredsv- Yrkesvegen
6«
5. Nytt Trondoskvartal tillates med midtparti mot E14
6 «
6. Langs gågatas sydside tillates tilbaketrukket
5 «
7. Hele gamle «Fokus-bygget» og Baker Johnsen tillates
6 «
8. Utbygging på Hotelltomta, Biblioteket og «Brannstasjonstomta»,
10 «
9. Området mellom Stokkanvegen og Lindbergveita
5 «
10. Området søndre gate/Ole Vigs gate
5 «
11. Området med fire boliger øst for Torgkvartalet
6 «
12. Spendegården: Opprettholder foreslått endring i PS 40/13 – 10.04.2013.
13. Området «Gamle Stjørdal» må underlegges en utredning der utnyttingsgrader og
byggehøyder gir rom for å realisere regningsvarende utbygginger.
14. Det utredes om det kan tillates glassoverbygg i hele eller deler av gågata
og over husene på eiendommen Kveldskvile ved Torget. Det bør inngå i
utredningen hvilke høyder som eventuelt kan tillates på slike glassoverbygg.
15. Dersom det i tiden frem til endring av gjeldende reguleringsplan (Sentrumsplan)
for Stjørdal sentrum er endelig ferdigbehandlet, foreslår komiteen at føringene i
denne saken når det gjelder høyder, bør bli retningsgivende for videre behandling
av slike planer. Reguleringsplaner for enkelt-tomter som er i henhold til disse
føringer, foreslår komiteen blir behandlet uten at det nedlegges bygge- og
delingsforbud. Etter komiteens skjønn er viktig med forutsigbarhet for aktuelle
utbyggere også i perioden frem til endringene er endelig vedtatt.
16. Videre foreslår komiteen følgende generelle føringer: I områder der det fremmes
reguleringsplaner som har høyder/utnyttingsgrader ut over gjeldende
Sentrumsplan (2008), skal det utarbeides områdeplaner for berørte eiendommer.
Eksempel på slik områdeplan er foreslått i saken om Spendegården. Et annet
eksempel er områdeplan for Husbyjordkvartalet.

Komite Plan ber om at det snarest, på bakgrunn av Rådmannens saksframlegg og
komiteens forslag, fremmes egen sak for Kommunestyret der grunnlag for endringer og
prosess for ny Sentrumsplan fastsettes.
Behandling i Komite plan - 26.06.2013
Siv Sætran (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H, FRP, KRF og V:

Endring/tillegg i forhold til Rådmannens utredning:
1. Utvidelse av Torgkvartalet mot nord:
6 etasjer
2. Nytt bygg gml. Elkjøptomta på nordsiden av Kjøpm.gata
6. «
3. Nytt bygg gml. Sparebank1-tomta
6. «
4. Kvartalet E14-Kjøpmannsgata-Innherredsv- Yrkesvegen
6«
5. Nytt Trondoskvartal tillates med midtparti mot E14
6 «
6. Langs gågatas sydside tillates tilbaketrukket
5 «
7. Hele gamle «Fokus-bygget» og Baker Johnsen tillates
6 «
8. Utbygging på Hotelltomta, Biblioteket og «Brannstasjonstomta»,
10 «
9. Området mellom Stokkanvegen og Lindbergveita
5 «
10. Området søndre gate/Ole Vigs gate
5 «
11. Området med fire boliger øst for Torgkvartalet
6 «
12. Spendegården: Opprettholder foreslått endring i PS 40/13 – 10.04.2013.
13. Området «Gamle Stjørdal» må underlegges en utredning der utnyttingsgrader og
byggehøyder gir rom for å realisere regningsvarende utbygginger.
14. Det utredes om det kan tillates glassoverbygg i hele eller deler av gågata
og
over husene på eiendommen Kveldskvile ved Torget. Det bør inngå i
utredningen
hvilke høyder som eventuelt kan tillates på slike glassoverbygg.
15. Dersom det i tiden frem til endring av gjeldende reguleringsplan (Sentrumsplan) for
Stjørdal sentrum er endelig ferdigbehandlet, foreslår komiteen at føringene i denne saken
når det gjelder høyder, bør bli retningsgivende for videre behandling av slike planer.
Reguleringsplaner for enkelt-tomter som er i henhold til disse føringer, foreslår komiteen
blir behandlet uten at det nedlegges bygge- og delingsforbud. Etter komiteens skjønn er
viktig med forutsigbarhet for aktuelle utbyggere også i perioden frem til endringene er
endelig vedtatt.
16. Videre foreslår komiteen følgende generelle føringer: I områder der det fremmes
reguleringsplaner som har høyder/utnyttingsgrader ut over gjeldende Sentrumsplan
(2008), skal det utarbeides områdeplaner for berørte eiendommer. Eksempel på slik
områdeplan er foreslått i saken om Spendegården. Et annet eksempel er områdeplan for
Husbyjordkvartalet.
Per Moen (AP) fremmet følgende forslag:
Komite Plan ber om at rådmannen starter en prosess, med bred medvirkning fra byen og
kommunens innbyggere, med sikte på å lage en ny sentrumsplan som skal grunnlaget for
utviklingen av byen Stjørdal fram mot 2030.
Prosessen starter først når kommuneplanens arealdel er stadfestet godkjent, og økonomiske
midler er avsatt i økonomiplan og budsjett.
Øistein Teigen (KRF) fremmet følgende forslag:
Komite Plan ber om at det snarest, på bakgrunn av Rådmannens saksframlegg og komiteens
forslag, fremmes egen sak for Kommunestyret der grunnlag for endringer og prosess for ny
Sentrumsplan fastsettes.

Foreløpig votering:
Sætrans (SP) forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
Votering:
Rådmannens forslag med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt.
Moens (AP) forslag falt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
Teigens (KRF) forslag enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite plan - 05.06.2013
Siv Sætran (SP) fremmet følgende omforente forslag fra Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet,
Kristelig Folkeparti og Venstre:
Byggehøyder som må legges til grunn for arbeidet med endring av gjeldende reguleringsplan for
Stjørdal sentrum.
Endring/tillegg i forhold til Rådmannens utredning:
17. Utvidelse av Torgkvartalet mot nord:
6 etasjer
18. Nytt bygg gml. Elkjøptomta på nordsiden av Kjøpm.gata
6. «
19. Nytt bygg gml. Sparebank1-tomta
6. «
20. Kvartalet E14-Kjøpmannsgata-Innherredsv- Yrkesvegen
6 «
21. Nytt Trondoskvartal tillates med midtparti mot E14
6 «
22. Langs gågatas sydside tillates tilbaketrukket
5 «
23. Hele gamle «Fokus-bygget» og Baker Johnsen tillates
6 «
24. Utbygging på Hotelltomta, Biblioteket og «Brannstasjonstomta»,
10 «
25. Området mellom Stokkanvegen og Lindbergveita
5 «
26. Området søndre gate/Ole Vegs gate
5 «
27. Området med fire boliger øst for Torgkvartalet
6 «
28. Spendegården: Opprettholder foreslått endring i PS 40/13 – 10.04.2013.
29. Området «Gamle Stjørdal» må underlegges en utredning der utnyttingsgrader og
byggehøyder gir rom for å realisere regningsvarende utbygginger.
30. Det utredes om det kan tillates glassoverbygg i hele eller deler av gågata og over husene
på eiendommen Kveldskvile ved Torget. Det bør inngå i utredningen hvilke høyder som
eventuelt kan tillates på slike glassoverbygg.
31. Dersom det i tiden frem til endring av gjeldende reguleringsplan (Sentrumsplan) for
Stjørdal sentrum er endelig ferdigbehandlet, mener komiteen at føringene i denne saken
når det gjelder høyder, skal være retningsgivende for videre behandling av disse planer.
Reguleringsplaner for enkelt-tomter som er i henhold til disse føringer vil da kunne
behandles uten at det nedlegges bygge- og delingsforbud. Det er viktig med
forutsigbarhet for aktuelle utbyggere også i perioden frem til endringene er endelig
vedtatt.
Per Moen (AP) fremmet følgende forslag:

Kommunen ved komite plan tar saken til orientering, og ser ikke på nåværende tidspunkt behov
for å endre gjeldene reguleringsplan for Stjørdal sentrum, vedtatt 27.03.08 med sikte på å øke
byggehøydene Rådmannens utredning viser at gevinsten ved å øke byggehøydene i svært liten
grad vil påvirke utbyggingsvolumet i sentrum. Det må samtidig også legges vekt på at gjeldene
reguleringsplan er forholdsvis ny og en endring nå vil være med på å uthule forutsigbarheten
som en reguleringsplan skal gi.
Per Moen (AP) fremmet forslag:
Saken oversendes til kommunestyret, subsidiert utsettes til neste møte.
Votering:
Moens (AP) forslag om at saken oversendes kommunestyret falt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
Moens (AP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite plan - 15.05.2013
Øistein Teigen (KRF) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte.
Teigens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Behandling i Ungdomsrådet - 13.05.2013
Uttalelse:
UR tok opp byutvikling-fremsynt. De ønsker at dersom det skal rives hus, MÅ husene som bygges
utnyttes bra i høyden. Sette kvav om at det MÅ bygges i høyden. Parkering må vektlegges, gjerne
helt ut til gangfeltet. Parkeringshus for andre må også vektlegges.
UR tar saken til orientering.
PS 69/13 Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående arbeidene med å
finne alternative og kostnadsbesparende adkomstløsninger til et parkeringsanlegg under
Husbyjordet og slutter seg til Rådmannens forslag om å gjøre de nødvendige avklaringer
og inngå kontrakt med Skanska AS på bygging av alternativ Ca.
2. Nødvendig omregulering av Husbyjordet igangsettes snarest.

Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
1.

Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående arbeidene
med å finne alternative og kostnadsbesparende adkomstløsninger til et
parkeringsanlegg under Husbyjordet. Rådmannen bes fortsette arbeidet med
forhandlinger og omregulering med alternativ Ca som om dette alternativet er
valgt, men skal ikke inngå irreversible avtaler som forplikter kommunen før en evt.
endelig godkjenning i et senere kommunestyremøte.

2.

Kommunestyret ber parallelt om at ordfører og rådmann sammen sonderer
markedet for alternative løsninger i samarbeid med eventuelle kjøpere av BFT3
eller andre tomter på Husbyjordet.
3. Endelig valg av løsning gjøres på neste kommunestyremøte.

Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Oddvar Vigdenes (SP), Rune Larsen (H), Inger Anne Wahl (AP), Ola Morten Teigen (FrP), og
Håkon Alstadheim (V) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, styremedlemmer i SKU. Ivar
Vigdenes (SP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, sønn av styreleder.
Oddvar Vigdenes (SP), Rune Larsen (H), Inger Anne Wahl (AP), Ola Morten Teigen (FrP), og
Håkon Alstadheim (V) og Ivar Vigdenes (SP) fratrådte under behandling av sin habilitet.
For Alstadheim tiltrådte Roar Gjeving (V), for Oddvar Vigdenes tiltrådte Petter Smågård (SP),
og for Ola Morten Teigen tiltrådte Kim K. Danielsen (FrP).
Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Ole Hermod Sandvik tiltrådte som setteordfører.
Leder fremmet følgende forslag:
Ivar Vigdenes (SP) finnes habil til å behandle inhabiliteten til de øvrige i styret, med unntak av
styreleder. Enstemmig vedtatt.
Vigdenes tiltrådte. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Rune Larsen, Inger Anne Wahl, Ola Morten Teigen, og Håkon Alstadheim finnes inhabil jfr.
Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Enstemmig vedtatt.
For å behandle Oddvar Vigdenes (SP) habilitets spørsmål, fratrådte Ivar Vigdenes (SP).
Ole Hermod Sandvik (H) tiltrådte som setteordfører. Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Oddvar Vigdenes (SP) finnes inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Enstemmig vedtatt.
Etter behandling av Oddvar Vigdenes (SP) habilitet, tiltrådte Ivar Vigdenes (SP). Nå 40 av 41
medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 12.09.2013
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående arbeidene med å

finne alternative og kostnadsbesparende adkomstløsninger til et parkeringsanlegg under
Husbyjordet. Rådmannen bes fortsette arbeidet med forhandlinger og omregulering med
alternativ Ca som om dette alternativet er valgt, men skal ikke inngå irreversible avtaler
som forplikter kommunen før en evt. endelig godkjenning i et senere
kommunestyremøte.
2.

Kommunestyret ber parallelt om at ordfører og rådmann sammen sonderer markedet for
alternative løsninger i samarbeid med eventuelle kjøpere av BFT3 eller andre tomter på
Husbyjordet.
3. Endelig valg av løsning gjøres på neste kommunestyremøte

Behandling i Formannskapet - 12.09.2013
Svein Jørgensen (FrP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, varamedlem i SKU. Jørgensen
fratrådte under behandling av sin habilitet. Øistein Teigen (KrF) tiltrådte som varamedlem.
Nå 11 av 11 medlemmer tilstede.
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag:
Jørgensen (FrP) finnes habil. Enstemmig vedtatt.
Øistein Teigen (KrF) fratrådte og Svein Jørgensen (FrP) tiltrådte.
Ivar Vigdenes (SP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, slektskap til leder i SKU.
Vigdenes fratrådte under behandling av sin habilitet. Ole Hermod Sandvik (H) tiltrådte som
leder. Øistein Teigen (KrF) tiltrådte som varamedlem.
Nå 11 av 11 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Vigdenes (SP) erklæres habil til å behandle saken fordi det finnes ingen kjente særegne forhold
foreligger. Enstemmig vedtatt.
Øistein Teigen (KrF) fratrådte og Ivar Vigdenes (SP) tiltrådte.

Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående arbeidene med å

finne alternative og kostnadsbesparende adkomstløsninger til et parkeringsanlegg under
Husbyjordet. Rådmannen bes fortsette arbeidet med forhandlinger og omregulering med
alternativ Ca som om dette alternativet er valgt, men skal ikke inngå irreversible avtaler
som forplikter kommunen før en evt. endelig godkjenning i et senere
kommunestyremøte.
2.

Kommunestyret ber parallelt om at ordfører og rådmann sammen sonderer markedet for
alternative løsninger i samarbeid med eventuelle kjøpere av BFT3 eller andre tomter på
Husbyjordet.

3.

Endelig valg av løsning gjøres på neste kommunestyremøte.

Sandviks (H) forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskapet - 05.09.2013
Thomas Fossen (AP) fremmet spørsmål om Ivar Vigdenes (SP) sin habilitet i saken, slektskap til
leder i SKU. Vigdenes fratrådte under behandling av sin habilitet. Ole Hermod Sandvik (H)
tiltrådte som leder. Øistein Teigen (KrF) tiltrådte som varamedlem.
Nå 11 av 11 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Vigdenes (SP) finnes ikke inhabil. Vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer.
Teigen fratrådte og Vigdenes (SP) tiltrådte.
Protokolltilførsel fra Joar Håve (AP):
Vedtaket oversendes kontrollkomiteen for nærmere vurdering.
Svein Jørgensen (FrP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, varamedlem i SKU. Jørgensen
fratrådte under behandling av sin habilitet. Øistein Teigen (KrF) tiltrådte som varamedlem.

Nå 11 av 11 medlemmer tilstede.
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Jørgensen (FrP) finnes inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel fra Ivar Vigdenes (SP):
Vedtaket oversendes kontrollkomiteen for nærmere vurdering.
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet et utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Sandviks (H) forslag enstemmig vedtatt.

PS 70/13 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - forslag selskapsavtale
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Stjørdal vedtar det fremlagte forslag til selskapsavtale for Nord-Trøndelag
Krisesenter IKS.
Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
Kommunestyret i Stjørdal vedtar det fremlagte forslag til selskapsavtale for NordTrøndelag Krisesenter IKS.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite Levekår - 20.08.2013
Kommunestyret i Stjørdal vedtar det fremlagte forslag til selskapsavtale for Nord-Trøndelag
Krisesenter IKS.
Behandling i Komite Levekår - 20.08.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 19.08.2013
Uttalelse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter Verdal som stedsforslag for krisesenter.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.
Behandling i Eldrerådet - 19.08.2013
Uttalelse:
Eldrerådet anbefaler Rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt.

PS 71/13 Valg av representant til plankomite for kirke i kulturhus
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
Som representant til plankomite for kirke i kulturhus velges: Ole Hermod Sandvik.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 05.09.2013
Som representant til plankomite for kirke i kulturhus velges: Ole Hermod Sandvik.
Behandling i Formannskapet - 05.09.2013
Annette T. Jensen (KrF) fremmet følgende forslag til innstilling:
Ole Hermod Sandvik (H)
Jensens (KrF) forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 72/13 Valg av representant til prosjektstyre for ny pilegrimsled
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
Som representant til prosjektstyret for Ytre Pilegrimsled velges: Hans Skjervold.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Rose Vinge (AP) fremmet følgende forslag:
Som representant til prosjektstyret for Ytre Pilgrimsled velges: Anja Ristad.
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer for Vinges forslag.
Innstilling i Formannskapet - 05.09.2013
Som representant til prosjektstyret for Ytre Pilegrimsled velges: Hans Skjervold.

Behandling i Formannskapet - 05.09.2013
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag til innstilling:
Forslag på Hans Skjervold.
Sandviks (H) forslag enstemmig vedtatt.
PS 73/13 Boligsosialt arbeid - Samarbeidsavtale med Husbanken Region Midt Norge for
perioden 2013 - 2016.
Rådmannens forslag til innstilling:
Formannskapet godkjenner samarbeidsavtale mellom Stjørdal kommune og Husbanken Region
Midt-Norge for perioden 2013-2016.

Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtale mellom Stjørdal kommune og Husbanken
Region Midt-Norge for perioden 2013-2016.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 22.08.2013
Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtale mellom Stjørdal kommune og Husbanken Region
Midt-Norge for perioden 2013-2016.
Behandling i Formannskapet - 22.08.2013
Ordfører Ivar Vigdenes fremmet endring i innstilling fra «formannskapet» til «kommunestyret».
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 74/13 Gang- og sykkelveg med bru FV34 og Sutterø - Avtale med Stjørdal fjernvarme
AS
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner vedlagte avtale mellom Stjørdal kommune og Stjørdal fjernvarme
AS vedrørende delaktighet og økonomisk bidrag til bygging av bru for gang og sykkelveg
over Gråelva – Fv 34/Havnevegen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen.
Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
1. Formannskapet godkjenner vedlagte avtale mellom Stjørdal kommune og Stjørdal
fjernvarme
AS vedrørende delaktighet og økonomisk bidrag til bygging av bru for gang og
sykkelveg
over Gråelva – Fv 34/Havnevegen.

2. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Øistein Teigen (KrF) fremmet spørsmål om sin habilitet, styremedlem i Stjørdal Fjernvarme.
Teigen fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Teigen finnes inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 05.09.2013
1. Formannskapet godkjenner vedlagte avtale mellom Stjørdal kommune og Stjørdal fjernvarme
AS vedrørende delaktighet og økonomisk bidrag til bygging av bru for gang og sykkelveg
over Gråelva – Fv 34/Havnevegen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen.
Behandling i Formannskapet - 05.09.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 75/13 Moderasjonsordning i Stjørdal kommune.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Søskenmoderasjon
A. Der søsken har plass i barnehage ved samordnet kommunalt opptak, skal det ikke søkes
om søskenmoderasjon. I slike tilfelle beregnes søskenmoderasjon automatisk av vårt
datasystem.
B. For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nr.2 og
50 % fra og med barn nr.3
C. Søskenmoderasjon gis når søsken tilhører samme husstand/ har samme adresse.
2. Moderasjon på økonomisk grunnlag. Kriterier for tildeling.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.

Redusert betaling gis på grunnlag av familiens (enslige, gifte, samboende – uavhengig
av om det er med biologiske forelder) samlede dokumenterte inntekt.
Det skal legges ved dokumentasjon på all inntekt.
Det tas hensyn til familiens samlede inntekt, med tillegg av eventuell overgangs/etterlatte
stønad og barnetilsyns stønad.
Det tas ikke hensyn til eventuelt barnebidrag, bostøtte eller barnetrygd da dette ikke er
skattepliktig inntekt.
Folketrygdens grunnbeløp brukes som normgivende for inntekt, ved 2G.
Samlet inntekt under 2G (som er kr 156 048,- pr. 01.05.2011) gir rett til moderasjon
etter samme satser som søskenmoderasjon for 2.barn.
Endres inntekten i perioden det gis moderasjon, skal det gis melding om det til
barnehagen.
Det gis ikke moderasjon for kost.
Moderasjon innvilges fra første måned etter den er vedtatt og inntil et barnehageår. Det
søkes hvert år. Dersom det skal innvilges støtte for hele året må søknaden være innsendt
før 1.august.

Der det gis moderasjon på økonomisk grunnlag blir det tatt hensyn til om familien får
søskenmoderasjonen i barnehagen.
J. Dersom barnet har plass i privat skole som det betales skolepenger for, gis det ikke
moderasjon i SFO på økonomisk grunnlag.
I.

3. Gratis hjelp for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven
§5-7.
Eventuell moderasjon på økonomisk grunnlag beregnes av
resterende kontingent. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter
4.Moderasjon for barn med utsatt skolestart.
Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20timer pr.uke.

Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
1. Søskenmoderasjon
D. Der søsken har plass i barnehage ved samordnet kommunalt opptak, skal det ikke
søkes om søskenmoderasjon. I slike tilfelle beregnes søskenmoderasjon automatisk av
vårt datasystem.
E. For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nr.2
og 50 % fra og med barn nr.3
F. For familier med 3 eller flere barn samtidig i SFO/og eller barnehage, gis det 30 %
søskenmoderasjon for hvert barn i SFO.
G. Søskenmoderasjon gis når søsken tilhører samme husstand/ har samme adresse.
2. Moderasjon på økonomisk grunnlag. Kriterier for tildeling.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Q.

Redusert betaling gis på grunnlag av familiens (enslige, gifte, samboende – uavhengig
av om det er med biologiske forelder) samlede dokumenterte inntekt.
Det skal legges ved dokumentasjon på all inntekt.
Det tas hensyn til familiens samlede inntekt, med tillegg av eventuell
overgangs/etterlatte stønad og barnetilsyns stønad.
Det tas ikke hensyn til eventuelt barnebidrag, bostøtte eller barnetrygd da dette ikke er
skattepliktig inntekt.
Folketrygdens grunnbeløp brukes som normgivende for inntekt, ved 2G.
Samlet inntekt under 2G (som er kr 156 048,- pr. 01.05.2011) gir rett til moderasjon
etter samme satser som søskenmoderasjon for 2.barn.
Endres inntekten i perioden det gis moderasjon, skal det gis melding om det til
barnehagen.
Det gis ikke moderasjon for kost.

Moderasjon innvilges fra første måned etter den er vedtatt og inntil et barnehageår.
Det søkes hvert år. Dersom det skal innvilges støtte for hele året må søknaden være
innsendt før 1.august.
S. Der det gis moderasjon på økonomisk grunnlag blir det tatt hensyn til om familien får
søskenmoderasjonen i barnehagen.
T. Dersom barnet har plass i privat skole som det betales skolepenger for, gis det ikke
moderasjon i SFO på økonomisk grunnlag.
R.

3. Gratis hjelp for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven
§5-7.
Eventuell moderasjon på økonomisk grunnlag beregnes av
resterende kontingent. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter
4.Moderasjon for barn med utsatt skolestart.
Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20timer pr.uke.

Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Sissel Helen Bakken (AP) fremmet følgende forslag til alt. punkt 1 C:
For familier med barn samtidig i SFO og/eller barnehage, gis det 30 % søskenmoderasjon for
barn i SFO.
Bakkens (AP) forslag falt med 21 stemmer mot 19 stemmer.
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite Levekår - 21.08.2012
Gunnar Solum (SP) fremmet følgende nytt pkt 1C:
For familier med 3 eller flere barn samtidig i SFO/og eller barnehage, gis det 30 %
søskenmoderasjon for hvert barn i SFO.
Solums (SP) endringsforslaget er enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag med vedtatte endring enstemmig vedtatt.

Innstilling i Komite Levekår - 21.08.2012
1. Søskenmoderasjon
H. Der søsken har plass i barnehage ved samordnet kommunalt opptak, skal det ikke søkes
om søskenmoderasjon. I slike tilfelle beregnes søskenmoderasjon automatisk av vårt
datasystem.
I. For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nr.2 og
50 % fra og med barn nr.3

J. For familier med 3 eller flere barn samtidig i SFO/og eller barnehage, gis det 30 %
søskenmoderasjon for hvert barn i SFO.
K. Søskenmoderasjon gis når søsken tilhører samme husstand/ har samme adresse.
2. Moderasjon på økonomisk grunnlag. Kriterier for tildeling.
Redusert betaling gis på grunnlag av familiens (enslige, gifte, samboende – uavhengig
av om det er med biologiske forelder) samlede dokumenterte inntekt.
V. Det skal legges ved dokumentasjon på all inntekt.
W. Det tas hensyn til familiens samlede inntekt, med tillegg av eventuell overgangs/etterlatte
stønad og barnetilsyns stønad.
X. Det tas ikke hensyn til eventuelt barnebidrag, bostøtte eller barnetrygd da dette ikke er
skattepliktig inntekt.
Y. Folketrygdens grunnbeløp brukes som normgivende for inntekt, ved 2G.
Z. Samlet inntekt under 2G (som er kr 156 048,- pr. 01.05.2011) gir rett til moderasjon
etter samme satser som søskenmoderasjon for 2.barn.
Endres inntekten i perioden det gis moderasjon, skal det gis melding om det til
barnehagen.
Æ. Det gis ikke moderasjon for kost.
Ø. Moderasjon innvilges fra første måned etter den er vedtatt og inntil et barnehageår. Det
søkes hvert år. Dersom det skal innvilges støtte for hele året må søknaden være innsendt
før 1.august.
Å. Der det gis moderasjon på økonomisk grunnlag blir det tatt hensyn til om familien får
søskenmoderasjonen i barnehagen.
AA. Dersom barnet har plass i privat skole som det betales skolepenger for, gis det ikke
moderasjon i SFO på økonomisk grunnlag.
U.

3. Gratis hjelp for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven
§5-7.
Eventuell moderasjon på økonomisk grunnlag beregnes av
resterende kontingent. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter
4.Moderasjon for barn med utsatt skolestart.
Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20timer pr.uke.

Behandling i Kommunestyret - 21.06.2012
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til komiteen.
Kaspersens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite Levekår - 06.06.2012
Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Innstilling i Komite Levekår - 06.06.2012
1. Søskenmoderasjon
L. Der søsken har plass i barnehage ved samordnet kommunalt opptak, skal det ikke søkes
om søskenmoderasjon. I slike tilfelle beregnes søskenmoderasjon automatisk av vårt
datasystem.
M. For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nr.2 og
50 % fra og med barn nr.3
N. Søskenmoderasjon gis når søsken tilhører samme husstand/ har samme adresse.
2. Moderasjon på økonomisk grunnlag. Kriterier for tildeling.
Redusert betaling gis på grunnlag av familiens (enslige, gifte, samboende – uavhengig
av om det er med biologiske forelder) samlede dokumenterte inntekt.
CC. Det skal legges ved dokumentasjon på all inntekt.
DD. Det tas hensyn til familiens samlede inntekt, med tillegg av eventuell overgangs/etterlatte
stønad og barnetilsyns stønad.
EE. Det tas ikke hensyn til eventuelt barnebidrag, bostøtte eller barnetrygd da dette ikke er
skattepliktig inntekt.
FF. Folketrygdens grunnbeløp brukes som normgivende for inntekt, ved 2G.
GG. Samlet inntekt under 2G (som er kr 156 048,- pr. 01.05.2011) gir rett til moderasjon
etter samme satser som søskenmoderasjon for 2.barn.
Endres inntekten i perioden det gis moderasjon, skal det gis melding om det til
barnehagen.
HH. Det gis ikke moderasjon for kost.
II. Moderasjon innvilges fra første måned etter den er vedtatt og inntil et barnehageår. Det
søkes hvert år. Dersom det skal innvilges støtte for hele året må søknaden være innsendt
før 1.august.
JJ. Der det gis moderasjon på økonomisk grunnlag blir det tatt hensyn til om familien får
søskenmoderasjonen i barnehagen.
KK. Dersom barnet har plass i privat skole som det betales skolepenger for, gis det ikke
moderasjon i SFO på økonomisk grunnlag.
BB.

3. Gratis hjelp for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven
§5-7.
Eventuell moderasjon på økonomisk grunnlag beregnes av
resterende kontingent. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter
4.Moderasjon for barn med utsatt skolestart.
Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20timer pr.uke.

PS 76/13 Varsel om igangsetting av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram,
Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen - Høring
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i høringsdokumentet av 02.07.2013.

2. E6-korridor Bolkan – Forbordsgrenda for veilinje 3 og banekorridor Hollan –
Forbordsaunet for banealternativ 2A1vurderes i så stor konflikt med jordvern,
kulturlandskap og utbyggingshensyn i kommuneplanforslaget at det frarås medtatt i
videre prosess. Derimot vil en vil en være åpen for at det kan fremmes mulige
kombinasjoner mellom veilinje 2 og veilinje 3 av E6 i planområdet.
3. Planprogrammet må inneholde følgende punkter:
- En redegjørelse for fremtidig kapasitet og standard på «eksisterende strekning» i de
ulike jernbanealternativene.
- En redegjørelse for en mulig fremtidig lokaltogstatus i Trondheimsregionen til Skatval
stasjon, samt hva alternativt kollektivtilbud i kommunedel Skatval vil være under en
nasjonal målsetting om styrket kollektivtilbud i vekstområder.
- En redegjørelse for trafikale og utbyggingsmessige konsekvenser for lokalveinettet i
kommunedelen ved et valg av E6-konseptet «Utbedring av dagens E6», med og uten
kryss nord for Kvithammerkrysset.
- En supplerende registrering av naturtyper og naturverdier som påpekt under
«Vurdering».
Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i høringsdokumentet av 02.07.2013.
2. E6-korridor Bolkan – Forbordsgrenda for veilinje 3 og banekorridor Hollan –
Forbordsaunet for banealternativ 2A1vurderes i så stor konflikt med jordvern,
kulturlandskap og utbyggingshensyn i kommuneplanforslaget at det frarås medtatt
i videre prosess. Derimot vil en vil en være åpen for at det kan fremmes mulige
kombinasjoner mellom veilinje 2 og veilinje 3 av E6 i planområdet.
3. Planprogrammet må inneholde følgende punkter:
- En redegjørelse for fremtidig kapasitet og standard på «eksisterende strekning» i
de ulike jernbanealternativene.
- En redegjørelse for en mulig fremtidig lokaltogstatus i Trondheimsregionen til
Skatval stasjon, samt hva alternativt kollektivtilbud i kommunedel Skatval vil være
under en nasjonal målsetting om styrket kollektivtilbud i vekstområder.
- En redegjørelse for trafikale og utbyggingsmessige konsekvenser for
lokalveinettet i kommunedelen ved et valg av E6-konseptet «Utbedring av dagens
E6», med og uten kryss nord for Kvithammerkrysset.
- En supplerende registrering av naturtyper og naturverdier som påpekt under
«Vurdering».
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Rolf Ch. Berg (SP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, part i saken. Berg fratrådte under
behandling av sin habilitet. Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Berg finnes inhabil jfr. forv.lovens § 6, bokstav a. Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 22.08.2013
1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i høringsdokumentet av 02.07.2013.
2. E6-korridor Bolkan – Forbordsgrenda for veilinje 3 og banekorridor Hollan –
Forbordsaunet for banealternativ 2A1vurderes i så stor konflikt med jordvern,

kulturlandskap og utbyggingshensyn i kommuneplanforslaget at det frarås medtatt i
videre prosess. Derimot vil en vil en være åpen for at det kan fremmes mulige
kombinasjoner mellom veilinje 2 og veilinje 3 av E6 i planområdet.
3. Planprogrammet må inneholde følgende punkter:
- En redegjørelse for fremtidig kapasitet og standard på «eksisterende strekning» i de
ulike jernbanealternativene.
- En redegjørelse for en mulig fremtidig lokaltogstatus i Trondheimsregionen til Skatval
stasjon, samt hva alternativt kollektivtilbud i kommunedel Skatval vil være under en
nasjonal målsetting om styrket kollektivtilbud i vekstområder.
- En redegjørelse for trafikale og utbyggingsmessige konsekvenser for lokalveinettet i
kommunedelen ved et valg av E6-konseptet «Utbedring av dagens E6», med og uten
kryss nord for Kvithammerkrysset.
- En supplerende registrering av naturtyper og naturverdier som påpekt under
«Vurdering».
Behandling i Formannskapet - 22.08.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite plan - 21.08.2013
Rolf Ch. Berg (SP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, sønn som er part i saken. Berg
fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 8 av 9 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag: Berg finnes inhabil jfr. forv.lovens § 6, bokstav a. Enstemmig
vedtatt.
Tor Børseth (KrF) tiltrådte som varamedlem. Nå 9 av 9 medlemmer tilstede.
Øistein Teigen (KrF) fremmet følgende forslag til uttalelse:
Uttalelse:
Komite Plan slutter seg til rådmannens innstilling.
Teigens (KrF) forslag enstemmig vedtatt.
PS 77/13 Fjellstyrene - Regnskap 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Vedlagte reviderte regnskap for 2012 for:
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Lånke Fjellstyre, Skatval og Borås Fjellstyre, Sonen og
Sonvadsfoss Fjellstyre og Bruås og Rauå Fjellstyre tas til orientering.

Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
Vedlagte reviderte regnskap for 2012 for:
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Lånke Fjellstyre, Skatval og Borås Fjellstyre, Sonen og
Sonvadsfoss Fjellstyre og Bruås og Rauå Fjellstyre tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Erik Bjørgum (SP) og May Britt Sørmo Ervik (AP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken,
styremedlem i fjellstyret. Bjørgum og Ervik fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 37 av
41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Bjørgum og Ervik finnes habil. Enstemmig vedtatt. Bjørgum og Erik tiltrådte. Nå 39 av 41
medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 22.08.2013
Vedlagte reviderte regnskap for 2012 for:
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Lånke Fjellstyre, Skatval og Borås Fjellstyre, Sonen og
Sonvadsfoss Fjellstyre og Bruås og Rauå Fjellstyre tas til orientering.
Behandling i Formannskapet - 22.08.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 78/13 Fjellstyrene - Regnskap 2012 - Vigden og Elgvadfoss Fjellstyre
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Vedlagte reviderte regnskap for 2012 for:
Vigden og Elgvadfoss Fjellstyre tas til orientering.

Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
Vedlagte reviderte regnskap for 2012 for:
Vigden og Elgvadfoss Fjellstyre tas til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 12.09.2013
Vedlagte reviderte regnskap for 2012 for:
Vigden og Elgvadfoss Fjellstyre tas til orientering.
Behandling i Formannskapet - 12.09.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 79/13 Fjellstyrene i Stjørdal, Møtegodtgjøring og søknad om tilskudd
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Fjellstyrene i Stjørdal gis møtegodtgjøring i tråd med Reglement for godtgjøring til
folkevalgte, punkt A.
2. Kommunestyret finner ikke å kunne gi tilskudd til godtgjøring til fjellstyrenes
medlemmer, jfr fjellovens § 7.

Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
1. Fjellstyrene i Stjørdal gis møtegodtgjøring i tråd med Reglement for godtgjøring til
folkevalgte, punkt A.
2. Kommunestyret finner ikke å kunne gi tilskudd til godtgjøring til fjellstyrenes
medlemmer, jfr fjellovens § 7.
Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Erik Bjørgum (SP), May Britt Sørmo Ervik (AP), Oddvar Vigdenes (SP), Per Moen (AP) og
Ivar Vigdenes (SP)fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, styremedlem i fjellstyret,
regnskapsfører og henholdsvis slektskap. Bjørgum, Ervik, Vigdenes, Moen og Vigdenes
fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 33 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Bjørgum, Ervik, Vigdenes, Moen og Vigdenes finnes habil. Enstemmig vedtatt.
Bjørgum, Ervik, Vigdenes, Moen og Vigdenes tiltrådte. Nå 38 av 41 medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 22.08.2013
1. Fjellstyrene i Stjørdal gis møtegodtgjøring i tråd med Reglement for godtgjøring til
folkevalgte, punkt A.
2. Kommunestyret finner ikke å kunne gi tilskudd til godtgjøring til fjellstyrenes
medlemmer, jfr fjellovens § 7.
Behandling i Formannskapet - 22.08.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 80/13 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
Protokollen godkjent.

