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Svar til kontrollutvalget - innbyggerforslag
Viser til henvendelser fra kontrollkomiteen vedrørende innsendt innbyggerforslag.
Bakgrunn
Stjørdal kommune mottok den 18.11.19 et innbyggerforslag med overskriften «Gi elevene i
Stjørdal spesialundervisningen tilbake». Den er levert med en liste på 642 underskrifter. Det
er i kampanjeteksten vist til følgende tekst:
«SKRIV UNDER hvis du er enig i at Stjørdal-skolene skal gi alle elever de beste
forutsetningene for læring. Kommunestyret i Stjørdal satte et vedtak om at
SPESIALUNDERVISNING SKULLE NED! Uten plan om hvordan. Uten å forberede elever,
foresatte og lærere, og uten prosess i skolen. Dette er gambling med disse elevers framtid!
SKRIV UNDER hvis du ønsker å gi tydelig beskjed til kommunen om hva som er viktigst i skolen
- ELEVENES BESTE. La kampanjen være en tydelig stemme om at vi står sammen og kjemper
for disse barnas rettigheter; rett til spesialundervisning og et godt skolemiljøet.»
Det ble mottatt en henvendelse fra kontrollkomiteens sekretariat den 09.11.20 med spørsmål
om denne saken. Det ble der etterspurt en skriftlig tilbakemelding hva som er gjort i denne
saken.
Den 11.06.21 mottatt kommunen en mail fra Morten Harper der det var vedlagt et skriv fra de
som har organisert og sendt inn innbyggerforslaget. Dette skrivet utdyper nærmere hva de
ønsker med innbyggerforslaget. Gruppen har konkretisert fire punkter de anser bryter med
lovverket:
•

Foreldre og elevers mening tillegges ikke den vekt lovverket påkrever

•

Spesialundervisningen skal ikke vurderes i lys av diagnoser,
tilleggsproblematikk, akademiske evner eller læreevne i andre situasjoner,
men kun i forhold til elevens evne til å følge ordinær undervisning på det
gitte områder

•

Klager skal behandles lokalt i første omgang og utfallet skal ikke styres
(formelt eller uformelt) av andre enn fagpersonene som behandler hver
enkelt sak. Klageprosessene bør i tillegg på ingen måte utformes eller
gjennomføres på en slik måte at befolkningen i kommunen ikke tør eller
orker å klage på et vedtak.
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•

Underskriftskampanjer med over 500 underskrifter skal medføre handling i
kommunestyret

Hjemmelsgrunnlag
Kommuneloven § 12-1 inneholder hjemmelsgrunnlaget for innbyggerforslag. Denne åpner for
at innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Med
innbyggerforslag menes at innbyggerne i en kommune har rett til å sette en sak på den
politiske dagsorden i kommunen (forslagsrett).
Forslag som fremmes skal behandles av kommunestyret selv.
Prosessen videre
Kommunedirektøren har skrevet en innstilling i saken som vil bli lagt frem for formannskapet
den 30.09.21 og for kommunestyret den 07.10.21. Innstillingen fra kommunedirektøren er at
kommunestyret tar innbyggerforslaget opp til behandling. Saksfremlegg med vedlegg er
vedlagt dette tilsvaret.
Det blir der etter koml. § 12-1, 3 ledd siste setning kommunestyret selv som må ta stilling til
om et forslag kan fremmes og om de anser at vilkårene for å ta saken opp til behandling er
tilstede.
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