Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunestyret i Stjørdal delegere midlertidig all sin vedtaksmyndighet til formannskapet med
unntak av det som etter kommuneloven og andre lover ikke kan delegeres til andre organer og
det som allerede er delegert etter delegasjonsreglementet og økonomireglementet.
Delegeringen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake, senest kommunestyrets første
møte etter sommerferien, 10. september.
Alle saker som blir vedtatt etter denne midlertidige delegeringen skal legges frem for
kommunestyret ved første mulige møte som referatsak.
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Espen Myhr Grandalsmo (R) fremmet følgende forslag:
Dersom det på grunn av hensynet til smittevern mot Covid-19 (Koronavirus) ikke er mulig å
samle et vedtaksdyktig kommunestyre, gjøres følgende midlertidige delegering gjeldende, med
henvisning til kommunelovens § 5-3:
1. Kommunestyret delegerer sin politiske beslutningsmyndighet til formannskapet.
2. Delegasjonen er midlertidig og baserer seg på anbefalte føringer fra regjering.
3. Kommunestyremøtene gjennomføres digitalt så snart dette er praktisk gjennomførbart og
situasjonen tilsier at denne møteformen bør benyttes
4. Gruppeledere for de partier som ikke er representert i formannskapet inviteres inn i alle
formannskapsmøter som er et resultat av delegert myndighet, med tale- og forslagsrett.
Delegeringen gjelder saker som er direkte knyttet til corona-virussituasjonen og saker hvor
sentrale myndigheter krever/pålegger raske beslutninger.
Delegert myndighet inndras når det ikke lenger foreligger grunnlag for delegasjonen.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ordinære Kommunestyremøter avholdes som vedtatt i møtekalenderen for 2020.

Gunnar Uglem (MDG) fremmet følgende forslag:
2. Avsnitt:
Delegasjonen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake. I de tilfeller der det er mulig å
samle kommunestyre til møte, skal denne delegeringens videre gyldighet stadfestes.
Endres til:
Delegeringen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake, senest kommunestyrets første
møte etter sommerferien, 10. september.

Votering:
Grandalsmos (R) alternative forslag til innstilling i sin helhet falt med 7 stemmer mot 4 stemmer
for forslaget.
Kommunedirektørens forslag til innstilling i sin helhet vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.
Uglems (MDG) endringsforslag 2. avsnitt enstemmig vedtatt.
Grandalsmo (R) forslag punkt 4 falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Kaspersens (AP) forslag falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.

