STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

24.10.2013

Tidspunkt:
Fra sak:

17:00 - 23:15
93/13

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Erlend Olsen Størseth
Håvard Steen Moa
Erling Weydahl
Alf Kaspersen
Einar Østereng
Martha Richstad Berbu
Anja Elisabeth Ristad
Ivar Vigdenes
Rolf Charles Berg
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
May Britt Sørmo Ervik
Ola Morten Teigen
Øistein Teigen
Gunnar Solum
Ragna Straume
Geir Falck Anderssen
Ann – Mari Almestad

102/13

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

Navn
Annette Tollefsen Jensen
Ole Andreas Aftret
Inger J. O. Uthus
Thomas Fossen
Ann-Inger Leirtrø
Inger Anne Wahl
Svein Håvard Fiskvik
Oddvar Vigdenes
Merethe Strand Hamborg
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Per Moen
Svein Inge Jørgensen
Rune Larsen
Siv Sætran
Håkon Alstadheim
Per Erik Moen
Ole Hermod Sandvik

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Sigrun Bremseth
AP
Jorun Kristine Lundemo
FRP

Navn
Erik Bjørgum
Lillian Margrete Solstad

Rep.
SP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Nils Norbotn
Fidaa Afif Abu Shaeera
Kim Kenneth Danielsen

Møtte for
Erik Bjørgum
Lillian Margrete Solstad
Jorun Kristine Lundemo

Rep.
SP
H
FRP

Elin Helene Friheim

Sigrun Bremseth

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Tore Rømo
Hans Frederik Selvaag
Frank Norby
Hanne Elin Ovesen

Møtet ble ledet av:

AP

Stilling
Rådmann
Etatsjef Teknisk
Etatsjef omsorg
Fung. Etatsjef Oppvekst og Kultur
Sekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmesider, på facebook, Stjørdals Blad og med
skriftlig innkalling til hver enkelt medlem.
Underholdning ved Stjørdal kulturskole.
2 spørsmål fra publikum. Økonomi og budsjett i grunnskolen fra Stjordal foreldreutvalg
ved Grethe Pettersen Røddesnes. Budsjettmessig underskudd ved Haraldreina skole fra
Frode Aune v/FAU Haraldreina skole.
Ordføreren besvarte spørsmålene.
Til å godkjenne protokollen i lag med ordfører og sekretær ble Oddvar Vigdenes (SP),
Inger Anne Wahl (AP) og Ann Inger Leirtrø (AP) valgt.
PS 101/13 ble lagt på bordet i møtet.
PS 99/13 ble behandlet først i møtet, deretter slik som sakslisten foreligger.
Svein Håvard Fiskvik (SV) ble innvilget permisjon fra kl. 19:00. Gøril Joramo tiltrådte
som varamedlem.

Saksliste for Kommunestyret i møte 24.10.2013
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Side

Saker til behandling
PS 93/13

Parkeringsplasser på Shell - tomta.

2008/4764

5

PS 94/13

Sykkelby Stjørdal - status 2013

2008/5234

36

PS 95/13

Planprogram for landbruksplan i Stjørdal for
2014-2020 - endelig behandling

2013/2939

58

PS 96/13

Tangmoen IL - Godkjenning av festeavtale for
leie av grunn til garderobebygg

2013/3400

74

PS 97/13

218/4 - Fremstad - rassikring - distriktsandel
og kommunevedtak

2011/4599

85

PS 98/13

Revidering av lønnspolitisk plan

2013/2722

116

PS 99/13

Barnehage i Elvran - kommunal eller privat

2012/2915

118

PS 100/13

Husbyjordet - adkomstløsning til
parkeringsanelgg og bypark.

2012/3307

141

PS 101/13

99/644 - Husbyjordet - Regionalt kulturhus
med kirke frikjøp av parkeringsplasser - ny
behandling

2010/7130

152

PS 102/13

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling
PS 93/13 Parkeringsplasser på Shell - tomta.
Rådmannens forslag til innstilling:
På bakgrunn av sakens innhold tilrår Rådmannen at Stjørdal kommune samtykker i at 53
parkeringsplasser på Shell – tomta merkes slik det er søkt om. Vedtak om dispensasjon anses
unødvendig for gjennomføring av vedtaket.

Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
På bakgrunn av sakens innhold tilrår Rådmannen at Stjørdal kommune samtykker i at 53
parkeringsplasser på Shell – tomta merkes slik det er søkt om. Vedtak om dispensasjon
anses unødvendig for gjennomføring av vedtaket.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.10.2013
På bakgrunn av sakens innhold tilrår Rådmannen at Stjørdal kommune samtykker i at 53
parkeringsplasser på Shell – tomta merkes slik det er søkt om. Vedtak om dispensasjon anses
unødvendig for gjennomføring av vedtaket.
Behandling i Formannskapet - 16.10.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskapet - 26.09.2013
Ivar Vigdenes (SP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte.
Vigdenes (SP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
PS 94/13 Sykkelby Stjørdal - status 2013
Rådmannens forslag til innstilling:
Statusrapporten tas til orientering. Stjørdal kommune vil fortsette å tilrettelegge for sykkel
gjennom kommuneplan, reguleringsplan, byggesaker og prosjekter i tråd med vedtatt hovednett
for sykkel.

Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
Statusrapporten tas til orientering. Stjørdal kommune vil fortsette å tilrettelegge for
sykkel gjennom kommuneplan, reguleringsplan, byggesaker og prosjekter i tråd med
vedtatt hovednett for sykkel.
Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Ved votering 39 av 41 til stede.
Komite Plans forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - 16.10.2013
Statusrapporten tas til orientering. Stjørdal kommune vil fortsette å tilrettelegge for sykkel
gjennom kommuneplan, reguleringsplan, byggesaker og prosjekter i tråd med vedtatt hovednett
for sykkel.
Behandling i Komite plan - 16.10.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

PS 95/13 Planprogram for landbruksplan i Stjørdal for 2014-2020 - endelig behandling
Rådmannens forslag til innstilling:
Planprogram for landbruksplan i Stjørdal for 2014-2020 av 03.10.2013 vedtas som framlagt.
Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
Planprogram for landbruksplan i Stjørdal for 2014-2020 av 03.10.2013 vedtas som
framlagt.
Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.10.2013
Planprogram for landbruksplan i Stjørdal for 2014-2020 av 03.10.2013 vedtas som framlagt.
Behandling i Formannskapet - 16.10.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 16.10.2013
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 96/13 Tangmoen IL - Godkjenning av festeavtale for leie av grunn til garderobebygg
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til avtale av feste av tomt mellom Stjørdal
kommune og Tangmoen IL for garderobebygg, jfr også forutsetninger i
vurderingsavsnittet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre og signere festeavtalen.
3. Det må søkes spesielt om eventuell kommunal garanti for lån.

Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
1. Kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til avtale av feste av tomt mellom
Stjørdal kommune og Tangmoen IL for garderobebygg, jfr også forutsetninger i
vurderingsavsnittet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre og signere festeavtalen.
3. Det må søkes spesielt om eventuell kommunal garanti for lån.
Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 16.10.2013
1. Kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til avtale av feste av tomt mellom Stjørdal
kommune og Tangmoen IL for garderobebygg, jfr også forutsetninger i
vurderingsavsnittet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre og signere festeavtalen.
3. Det må søkes spesielt om eventuell kommunal garanti for lån.
Behandling i Formannskapet - 16.10.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 16.10.2013
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 97/13 218/4 - Fremstad - rassikring - distriktsandel og kommunevedtak
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag – nr 124.C2 10896 – Rassikring ved bekk
på eiendom 218/4 – Fremstad i Stjørdal kommune avgis, med forbehold om godkjenning
etter Plan- og bygningsloven.
2. Kommunen dekker 50% av distriktsandel budsjettert på inntil kr 7 500 ,- i henhold til
plan utarbeidet av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) av 23.07.2013.
3. Kommunens kostnader finansieres ved bruk av kapitalbudsjettets ansvar 466.900, art
3470.
Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
1. Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag – nr 124.C2 10896 – Rassikring ved
bekk på eiendom 218/4 – Fremstad i Stjørdal kommune avgis, med forbehold om
godkjenning etter Plan- og bygningsloven.
2. Kommunen dekker 50% av distriktsandel budsjettert på inntil kr 7 500 ,- i henhold
til plan utarbeidet av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) av 23.07.2013.
3. Kommunens kostnader finansieres ved bruk av kapitalbudsjettets ansvar 466.900,
art 3470.
Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 16.10.2013
1. Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag – nr 124.C2 10896 – Rassikring ved bekk
på eiendom 218/4 – Fremstad i Stjørdal kommune avgis, med forbehold om godkjenning
etter Plan- og bygningsloven.
2. Kommunen dekker 50% av distriktsandel budsjettert på inntil kr 7 500 ,- i henhold til
plan utarbeidet av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) av 23.07.2013.

3. Kommunens kostnader finansieres ved bruk av kapitalbudsjettets ansvar 466.900, art
3470.
Behandling i Formannskapet - 16.10.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 98/13 Revidering av lønnspolitisk plan
Ordførerens forslag til vedtak/innstilling:
 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak av 03.oktober d.å, pkt.e, siste setning, og opphever
dette.
 2. Rådmannen bes gå i drøftinger med de tillitsvalgte om endringer i den lønnspolitiske
handlingsplanen, og hvor kommunen som arbeidsgiver sitt utgangspunkt er at det for
ledere med budsjettansvar er slik at graden av budsjettoverholdelse skal tillegges stor
vekt ved de lokale lønnsforhandlingene.
 3. Drøftingene bes gjennomført så raskt som mulig for å ivareta intensjonene om
forutsigbarhet for de ansatte.

Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak av 03.oktober d.å, pkt.e, siste setning, og
opphever dette.
 2. Rådmannen bes gå i drøftinger med de tillitsvalgte om endringer i den
lønnspolitiske handlingsplanen, og hvor kommunen som arbeidsgiver sitt
utgangspunkt er at det for ledere med budsjettansvar er slik at graden av
budsjettoverholdelse skal tillegges stor vekt ved de lokale lønnsforhandlingene.
 3. Drøftingene bes gjennomført så raskt som mulig for å ivareta intensjonene om
forutsigbarhet for de ansatte.
Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Punktvis votering:
Formannskapets forslag til innstilling pkt.1 enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til innstilling pkt. 2 vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Formannskapets forslag til innstilling pkt. 3 vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Innstilling i Formannskapet - 24.10.2013
 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak av 03.oktober d.å, pkt.e, siste setning, og opphever
dette.
 2. Rådmannen bes gå i drøftinger med de tillitsvalgte om endringer i den lønnspolitiske
handlingsplanen, og hvor kommunen som arbeidsgiver sitt utgangspunkt er at det for
ledere med budsjettansvar er slik at graden av budsjettoverholdelse skal tillegges stor
vekt ved de lokale lønnsforhandlingene.
 3. Drøftingene bes gjennomført så raskt som mulig for å ivareta intensjonene om
forutsigbarhet for de ansatte.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2013
Punktvis votering:
Ordførerens forslag til innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til innstilling pkt 2 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer.
Ordførerens forslag til innstilling pkt 3 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer.
PS 99/13 Barnehage i Elvran - kommunal eller privat
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Alt.1. Stjørdal kommune bygger barnehagen som vedtatt og opprettholder Oppvekstsenteret i
Elvran som i andre skolekretser i kommunen.
Alt.2. Stjørdal kommune gjør om vedtaket fra 15.12.2011, og vedtar at kommunen ikke bygger
barnehage. Private aktører står for drift av barnehage i Elvran.

Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
1. Kommunestyret vedtar å avslutte drift av Elvran kommunale barnehage fra og
med 01.08.2014 for å sikre at barn, ansatte og foreldre gis en rimelig tid til å være
sikret tilbud.
2. Etaten bes sørge for at alle barn i barnehagen gis bistand til å finne egnet
barnehageplass fra samme dato, og ber samtidig etaten om å prioritere disse
barnas ønsker ved opptak til neste barnehageår. I den grad foreldrene selv ønsker
det må slik prioritet søkes oppnådd ved barnas nærskole.
3. De ansatte søkes overført til andre kommunale enheter tilsvarende dagens
ansettelsesforhold.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Ola Morten Teigen (FrP) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar å avslutte drift av Elvran kommunale barnehage fra og med
01.08.2014 for å sikre at barn, ansatte og foreldre gis en rimelig tid til å være sikret
tilbud.
2. Etaten bes sørge for at alle barn i barnehagen gis bistand til å finne egnet barnehageplass
fra samme dato, og ber samtidig etaten om å prioritere disse barnas ønsker ved opptak til
neste barnehageår. I den grad foreldrene selv ønsker det må slik prioritet søkes oppnådd
ved barnas nærskole.
3. De ansatte søkes overført til andre kommunale enheter tilsvarende dagens
ansettelsesforhold.
Erling Weydahl (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet:
Alt.1. Stjørdal kommune bygger barnehagen som vedtatt og opprettholder Oppvekstsenteret i
Elvran som i andre skolekretser i kommunen.

Erling Weydahl (AP) fremmet subsidiert forslag til sitt første forslag:
Utsetter saken til etter en gjennomgang av saken i løpet av 2014.
Votering:
Weydahls forslag falt med 20 stemmer mot 21 stemmer.
Weydahls subsidierte forslag falt med 20 stemmer mot 21 stemmer.
Teigens forslag vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Vedtak i Komite Levekår - 15.10.2013
Alt.2. Stjørdal kommune gjør om vedtaket fra 15.12.2011, og vedtar at kommunen ikke
bygger barnehage. Private aktører står for drift av barnehage i Elvran.
Behandling i Komite Levekår - 15.10.2013
Rådmannens forslag alt. 2 vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
Behandling i Komite Levekår - 24.09.2013
Ola Morten Teigen (FrP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Saken fremmes på nytt med tallfestede konsekvenser av de fremlagte alternativ,
inkludert investeringskostnader, FDV og øvrige kostnader. Saken skal i tillegg utrede og
fremvise økonomiske konsekvenser av å inngå en leieavtale med den private barnehage for å
drive kommunal barnehage i den private barnehagens lokaler. Det må også fremgå hvor de
enkelte barnehagebarn bor og hva som er deres nærskole.
Ann Inger Leirtrø (AP) ønsket protokolltilførsel på vegne av arbeiderpartiet:
AP støtter Rådmannens forslag til innstilling alt.1.
- Vi ser at betydningen av oppvekstsentrene er viktig både for barnehagene, skolen, SFO
og lokalsamfunnet.
- Samtidig ønsker vi at prioriteringslista vedtatt i kommunestyret den 15.11.12, der Elvran
fikk 3. prioritet opprettholdes.
Teigens (FrP) utsettelsesforslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer.
PS 100/13 Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanelgg og bypark.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken med å forhandle fram lavere
og bindende pris for alternativ Ca for parkeringskjelleren samt arbeidet med å redusere
kostnadene for byparken på Husbyjordet. Kommunestyret slutter seg til Rådmannens
forslag om å inngå foreslått totalentreprisekontrakt med Skanska AS for utbygging av
alternativ parkeringskjeller med alternativ Ca og bypark med pris innenfor den fastsatte
kostnadsrammen.

Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
Stjørdal kommune går ikke videre med Skanskas opsjon.
Kommunestyret ber formannskapet jobbe videre med parkeringsløsninger og
nedkjøringsramper på Husbyjordet.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Ola Morten Teigen (FrP) og Inger Anne Wahl (AP) fremmet spørsmål om sin habilitet,
styremedlemmer i SKU. Teigen (FrP) og Wahl (AP) fratrådte under behandling av sin habilitet.
Leder fremmet følgende forslag: Teigen (FrP) og Wahl (AP) finnes inhabil jfr.
Forvaltningslovens § 6. bokstav e. Enstemmig vedtatt. Nå 39 av 41 tilstede.
Joar Håve (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber formannskapet jobbe videre med parkeringsløsninger og nedkjøringsramper
på Husbyjordet.
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag alternativt til rådmannens forslag:
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fatte beslutning i saken.
Votering:
Vigdenes (SP) forslag falt med 9 stemmer mot 30 stemmer.
Håves (AP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 24.10.2013
Stjørdal kommune går ikke videre med Skanskas opsjon.
Behandling i Formannskapet - 24.10.2013
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune går ikke videre med Skanskas opsjon.
Håves (AP) forslag enstemmig vedtatt.
PS 101/13 99/644 - Husbyjordet - Regionalt kulturhus med kirke frikjøp av
parkeringsplasser - ny behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Stjørdal kommune vedtar avtale med Stjørdal Kulturutvikling AS om frikjøp av
parkeringsplasser.
Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen.

Endelig av regnet beløp føres til bundne investeringsfond 2559905 frikjøp parkering.

Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
Stjørdal kommune vedtar avtale med Stjørdal Kulturutvikling AS om frikjøp av
parkeringsplasser.
Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen.
Endelig av regnet beløp føres til bundne investeringsfond 2559905 frikjøp parkering.
Behandling i Kommunestyret - 24.10.2013
Ola Morten Teigen (FrP) og Inger Anne Wahl (AP) fremmet spørsmål om sin habilitet,
styremedlemmer i SKU. Teigen (FrP) og Wahl (AP) fratrådte under behandling av sin habilitet.
Leder fremmet følgende forslag: Teigen (FrP) og Wahl (AP) finnes inhabil jfr.
Forvaltningslovens § 6. bokstav e. Enstemmig vedtatt. Nå 39 av 41 tilstede.
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 24.10.2013
Stjørdal kommune vedtar avtale med Stjørdal Kulturutvikling AS om frikjøp av
parkeringsplasser.
Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen.
Endelig av regnet beløp føres til bundne investeringsfond 2559905 frikjøp parkering.
Behandling i Formannskapet - 24.10.2013
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
PS 102/13 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2013
Protokollen godkjent.

