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.

