Vedtak i Kommunestyret - 02.04.2020
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i
2020 med et beløp på inntil 4,2 mill. kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som
Kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i sammenheng
med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med koronasituasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da
også med utførelse av lokale næringsaktører.
8. Kommunedirektøren bes legge ut nødvendige vedlikeholdsoppgaver så raskt som mulig,
særlig innenfor barnehage- og skolebygg som nå står tomme.
9. Planlagte investeringer i økonomiplanen vurderes tatt tidligere enn vedtatt, eksempelvis
innenfor kommunale veger og gatelys, oppfølging av boligsosial handlingsplan og
klimatiltak.

Behandling i Kommunestyret - 02.04.2020
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
 Kommunen inviterer til et lokalt trepartssamarbeid i Stjørdal, der kommunen med
administrativ og tverrpolitisk sammensetning ber LO og næringsforeningen med på et
samarbeid for å finne de tiltakene som best kan løfte det lokale næringslivet, og sikre
arbeidsplassene fremover.
 De ekstraordinære investeringstiltakene kan gjennomføres innenfor rammen av 35 mill
kr for 2020 og dekkes opp av disposisjonsfondet.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Kaspersens (AP) tilleggsforslag kulepunkt 1 falt med 25 stemmer mot 16 stemmer for
tilleggsforslaget.
Kaspersens (AP) tilleggsforslag kulepunkt 2 falt med 26 stemmer mot 15 stemmer for
tilleggsforslaget.

