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Møtedato

Kommunestyret

Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2012 og
2013
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar tilbakemeldingen til orientering.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
Det er foretatt en gjennomgang status på kommunestyrevedtak i 2012 frem til
kommunestyremøtet til og med den 22.11.2012 som det ble gitt tilbakemelding på til
kommunestyret i sak 35/2013. Skjema A - vedlagt viser saker som ikke er gjennomført pr.
31.12.2013.
Det er videre foretatt en gjennomgang av møteprotokollene fra og med kommunestyremøte den
20.12.2012 til og med kommunestyremøtet den 28.11.2013. totalt er det behandlet 122 saker
med til sammen 218 vedtakspunkt, 12 interpellasjoner samt 7 spørsmål. Vedlegg B viser status
for perioden 20.12.2012 t.o.m. 28.11.2013 for kommunestyrevedtak som ikke er effektuert pr.
31.12.2013. Oversikten gir en kort redegjørelse på hvorfor saken ikke er effektuert samt en
vurdering for når vedtakene kan være effektuert.
Vurdering:
For flere av de sakene som ikke er effektuert gjelder det at de er under arbeid. Mange av saken
involverer flere parter og utredningene er både kompliserte og tidkrevende. Flere saker krever

forundersøkelser av andre faginstanser som må legges til grunn før rådmannen gjør sin
vurdering.
Som i tidligere saksfremlegg knytta til status ikke effektuerte kommunestyrevedtak må
rådmannen nå også trekke frem at kapasitetsutfordringer og at noen saker derfor tar lengre tid
enn ønsket. Av de 122 saken med 218 vedtakspunkt så er det 10vedtakspunkt om ikke er
effektuert. Av saker fra i 2011/2012 er det 9 vedtakspunkt som ikke er effektuert.

SKJEMA A – 15.12.2011 – T.O.M. 22.11.2012
Sak nr.
121/11

121/11

121/11
74/12

92/12

92/12
92/12

92/12

105/12

Tittel
Økonomiplan 2012-2015
Verbalforslag 13 – Plan for utvikling av
Sandfærhusområdet sammen med
AVINOR
Økonomiplan 2012-2015
Verbalforslag 14 – Plan for asfaltering
og vedlikehold av kommunale veger i
distriktet
Økonomiplan 2012-2015
Verbalforslag 16, Arbeid med
varmebasseng prioriteres
Innføring av Stjørdalskortet

Strategidebatt økonomiplan 2013-2016
– verbalforslag: Arbeidet med å
involvere frivillige idrettslag i drift av
kommunale anlegg styrkes og
synliggjøres endelig i økonomiplan og
budsjett
Strategidebatt økonomiplan 2013-2016
– verbalforslag: Avklaring tomtevalg
Hegra barneskole
Strategidebatt økonomiplan 2013-2016
– verbalforslag: Rådmannen bes lage en
realistisk oversikt over
parkeringsplasser for langtidsparkering
Strategidebatt økonomiplan 2013-2016
– verbalforslag: Det bes fremlagt en
oversikt over bruken av midlertidige
ansatte og vikarer i kommunen. Dette
for å ta stilling til om bruken av
midlertidige ansatte kan reduseres, til
fordel for faste ansettelser.
Parkering i Stjørdal sentrum – ny
parkeringsnorm –pkt.5.Realisering av
midlertidige og permanente
langtidsplasser for ansatteparkering i og
rundt sentrum søkes løst i et
offentlig/privat samarbeid.

Status
Arbeid ikke igangsatt –
prioritert arbeid med
kommuneplanens arealdel.

Forventes
effektuert
I løpet av
2015

Arbeid pågår

I løpet av
2014

Må sees i sammenheng med
Omsorg 2030 og de forslag
som vil fremkomme der
Har laget flere saker –
vanskelig å finne løsninger
som kan aksepteres. Lagt bort
saken til det kommer klare
politiske føringer på hva et
eventuelt slikt kort kan
inneholde.
Vært arbeidet med saken –
krevende å finne de gode
løsninger- utfordrende å få
forpliktende avtaler.
Arbeides vider med saken

Planavklarin
g i løpet av
2015

Endelig forslag til tomtevalg
blir lagt frem når geologiske
rapporter foreligger.
Må inngå i en samla plan og
strategi for varig fremtidsretta
parkeringsløsning i sentrum.

2014/2015

Arbeides med saken. Vil legge
frem en sak når arbeidet med
å tilpasse bemanning til de
gjeldende budsjettrammer er
gjennomført. Dette arbeidet
må prioriteres først.

2015

Må inngå i en samla plan og
strategi for varig fremtidsretta
parkeringsløsning i sentrum.

2014/2015

??

2014

2014/2015

SKJEMA B – 20.12.2012 – T.O.M. 28.11.2013
Sak.nr.
124/12

124/12

124/12

124/12

Tittel
Økonomiplan 2013-2016 og Budsjett
2014 – verbalforslag: Stjørdal kommune
innfører en bemanningsnorm på 3.0 pr.
avdeling i barnehagene.

Status
Ble delvis gjennomført i noen
barnehager i en begrenset
periode. Budsjettrammer gir
ikke rom for å gjennomføre
tiltaket.
Økonomiplan 2013-2016 og Budsjett
Plan for rekrutteringsstrategi
2014 – verbalforslag: Stjørdal kommune er utarbeidet. Legges frem for
har i de kommende år en stor utfordring administrasjonsutvalget
i å rekruttere ingeniører innen
kommunalteknikk og
eiendomsforvaltning. Det legges frem
en sak til politisk behandling våren 2013
der ulike strategier for rekruttering av
nye medarbeidere kan vedtas.
Økonomiplan 2013-2016 og Budsjett
Avklart med Ole Vig
2014 – verbalforslag: Rådmannen bes
videregående skole at de har
om snarest å legge frem en sak for
bruk for og skal benytte areal i
kommunestyret om valg av løsning for
Stjørdalshallen som sto
Halsen Barneskole. Saken bør inneholde ubenyttet da halen ble tatt i
økonomi tilknyttet de enkelte løsninger bruk.
samt plassering av evt. Nye bygg.
Det pågår et omfattende
Rådmannen bes samtidig om å vurdere arbeid knytta til skolekapasitet
bruk av de kapasiteter som ligger i
i sentrum og aktuelle
Stjørdalshallen til drift av skolen.
utbyggingstiltak. I dette
arbeidet inngår alle skolene i
sentrum. Tiltak og løsninger
for Halsen Barneskole vil
komme i denne samla planen
Økonomiplan 2013-2016 og Budsjett
En foreløpig mulighetsstudie
2014 – verbalforslag: Det legges snarlig er gjennomført. Utfordringen
frem en sak for formannskapet med
ligger i å finne både aktuelle
utgangspunkt i mulighetsstudiet
tomt og en gjennomførbar
«Innendørs sykkelvelodrom Stjørdal».
finansieringsløsning. Grunnet
mange andre prosjekt - ikke
minst Kulturhus og en rekke
saker knytta til
parkeringsløsninger og
nedkjøringsramper har det
ikke vært kapasitet til å følge
opp vedtaket. Målsetting om å
legge frem en sak i løpet av
2014

Forventa
effektuert

2. kvartal
2014

2015

I løpet av
2014

SKJEMA B – 20.12.2012 – T.O.M. 28.11.2013

Sak.nr.
124/12

125/12

Tittel
Økonomiplan 2013-2016 og Budsjett
2014 – verbalforslag: Kommunestyret
ber Værnesregionen etablere en
ordning med tilskuddskoordinator for å
bistå frivillige lag og organisasjoner med
søknader på diverse tilskuddsordninger.
Stjørdal kommune bør finne rom for sin
relative andel innenfor dagens rammer.
Seniorpolitikk – ny ordning

4/2013

SFO ved halsen skole – midlertidige
lokaler

43/2013

Fosslivegen 18 Romprogram og skisse til
drift. Vedtakets pkt. 3: Kommunestyret
vedtar å innføre den såkalte
borettslagsmodellen på kommunale
leiligheter, slik at leietaker som ønsker å
kjøpe leiligheten sin får anledning til
det.
Saldering budsjett 2013, verbalforslag:
Rådmannen bes til den ordinære
budsjettbehandling om å vurdere
hvordan kulturskoletimen kan
gjennomføres på en mest mulig
kostnadseffektiv måte, og da ikke md
oppstart allerede fra i høst.
Interpellasjon- oppfølging: Anonym
retting av heldagsprøver i
ungdomstrinnet

45/2013

83/2013

Status
Saken ikke aktuell da de andre
kommunene i
Værnesregionen ikke ville
delta i ordningen.

Ny sak fremmes grunnet
endra økonomiske
rammebetingelser
Sak ikke ferdig. Må sees og
inngår i samla plan for
skolekapasitet og
utbyggingstiltak i sentrum
Sak ikke utredet og fremmet.

Forventa
effektuert

3.kvartal
2014
2015

Innen 2015

Ved regjeringsskifte og nytt
statsbudsjett bel den statlige
bevilgingen tatt bort slik at
dette er ikke lenger noen sak.

Oversendt ungdomsrådet –
sendt til elevrådene til
uttalelse – arbeides med
saken

Iverksettes i
løpet av
2015

