Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune
Arkivsak:

Møtedato/tid:

22.12.2020 kl. 17:00

Møtested:

Teams

Sak 40/20 er unntatt offentlighet. Før saken kan tas opp til behandling må kontrollutvalget ta
stilling til lukking av møtet, jf. kommunelovens §11-5 2. ledd samt forvaltningslovens §13 1.
ledd.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 22.12.2020

Inger Johanne Uthus (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste
Saksnr.
39/20
40/20
41/20
42/20

Sakstittel
Referatsaker
Bestilling av undersøkelse – U.off, jf. off.l. §13 og forv.l. §13 1. ledd
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/504 - 1
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
20201217 - Møteprotokoll - Kommunestyret

Møtedato
22.12.2020

Saknr
39/20

STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Storsalen, Kimen

Møtedato:

17.12.2020

Tidspunkt:
Fra sak:

09:00 - 17:40
PS 117/20

Til sak:

PS 134/20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Rep.
Ivar Vigdenes
SP
Eli Arnstad
SP
Siv Sætran
SP
Erik Bjørgum
SP
Karoline Sunde Storflor
SP
Nils Norbotn
SP
Tor Helge Forbord Slind
SP
Henrik Josteinsson Myhr
SP
Paal Skjei
SP
Ann-Inger Leirtrø
AP
Idar Aspmodal
AP
Magnar Børseth
AP
Sissel Helen Bakken
AP
Stian Flobergseter
AP
Lise Regine Rasmussen
MDG
Arild Gressetvold
FRP
Anja Elisabeth Ristad
SV
Annette Tollefsen Jensen
KRF
Tor Helge Rimul
R

Navn
Ole Hermod Sandvik
Dorthea Elverum
Rolf Charles Berg
Einar Smågård
Roar Brekken
Therese Horten
Monika Renå Rønsåsbjørg
Ketil Einar Nilsen
Jan Inge Kaspersen
Håkon Einarsve
Kristin Almhjell Jenssen
Torger Størseth
Per Erik Moen
Geir Falck Anderssen
Rune Larsen
Nelly Anita Lian
Morten Harper
Espen Myhr Grandalsmo
Gunnar Uglem

Rep.
H
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
FRP
SV
R
MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Renate Trøan Bjørshol
H

Navn
Marit Evjen Hernes

Rep.
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Ivar Morten Hansen
Helene Arnø
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tor Jakob Reitan
Albert Adriaan Verhagen
Arne E. Tveit
Ove Einarsve
Jarle Førde
Roar Størset
Bente Næverdal
Mette Wigdahl
Møtet ble ledet av:

Møtte for
Marit Evjen Hernes
Renate Trøan Bjørshol

Rep.
AP
H

Stilling
Kommunedirektør
Leder HR- og innovasjon
Fungerende leder etat omsorg
Fungerende leder etat oppvekst
Leder etat kultur
Leder økonomi
Leder etat teknisk
Formannskapssekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Møtet var kunngjort i lokal media, kommunens hjemmesider og med skriftlig innkalling
til hver enkelt representant.
Møtet startet med kulturelt innslag med elver fra Stjørdal Kulturskole.
Til å godkjenne protokollen sammen med varaordfører og formannskapssekretær ble
følgende representanter valgt: Idar Aspmodal (AP), Annette Tollefsen Jensen (KRF) og
Erik Bjørgum (SP).
Espen Myhr Grandalsmo fikk permisjon fra kl. 15.15, under behandling av PS 131/20
Økonomipla 2021 – 2024 og budsjett 2021, nå 40 av 41 medlemmer tilstede.
August Arnstad (SP) fikk permisjon fra kl. 17.00, under behandling av PS 132/20 Opphør
av Stjørdal museum KF, 39 av 41 medlemmer tilstede.
Therese Horten (SP) fikk permisjon fra kl. 17.10, under behandling av PS 133/20 Kjøp av
Frigårdsvegen 91, 38 av 41 medlemmer tilstede.

Saksliste for Kommunestyret i møte 17.12.2020
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold
Saker til behandling

Arkivsaksnr

PS 117/20

Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021

2020/7811

PS 118/20

Plan for forvaltningsrevisjon

2018/2101

PS 119/20

Ny organisering av 17.maiarrangement i Stjørdal

2020/7804

PS 120/20

1-275 Boligfelt Ringbanen - 2. gangsbehandling av
reguleringsplan

2017/11461

PS 121/20

Valgdag og stemmekretser - Stortingsvalget og
sametingsvalget 2021

2020/7122

PS 122/20

Bosetting av flyktninger 2021

2020/7181

PS 123/20

Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag
HF og kommuner

2020/4569

PS 124/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid

2020/2782

PS 125/20

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019-20

2020/7887

PS 126/20

Betalingsterminer for kommunale avgifter

2020/7147

PS 127/20

Eierskapsmelding 2020

2019/9027

PS 128/20

Miljøpakken - årsbudsjett 2021

2020/7620

PS 129/20

Rullering av tiltaksplan og prioritert liste for
spillemiddelsøknader 2020/21

2008/3533

PS 130/20

Saldering investeringsbudsjett 2020

2019/4757

PS 131/20

Økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021

2020/4007

PS 132/20

Opphør av Stjørdal museum KF

2013/550

PS 133/20

Kjøp av Frigårdsvegen 91, 7517, Hell, gnr. 174, bnr. 3 i
Stjørdal kommune

2020/8254

Interpellasjoner
FO 36/20

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.12.2020 Snøsmelteanlegg
Saker til behandling

PS 134/20

Godkjenning av protokoll

TALETID KOMMUNESTYRET 17.12.2020

2020/8167

Varighet

kl. 09:00 -16:00

Tid til kulturinnslag, orientering,
svar på spørsmål, samt pause
Tid til votering
Tid til debatt
Tid pr. gruppe
Tid pr. representant

95 min

SP 16 repr.
AP 11 repr.
H
4 repr.
Frp 2 repr.
MdG 2 repr.
SV
2 repr.
Rødt 2 repr.
KrF 1 repr.
V
1 repr.

90 min
65 min
30 min
20 min
20 min
20 min
20 min
15 min
15 min

Sum 41 repr.

295 min

30 min
295 min
10 min
5 min

1. Dersom den partivise taletidsbegrensningen ovenfor skulle bli oppbrukt for enkelte parti, gis
hver enkelt representant i de samme parti anledning til å ta ordet én gang med inntil 30
sekunder i hver sak. Dette for at ingen enkeltrepresentant, som følge av andre
representanters taletidsdisponering, i løpet av et møte skal miste muligheten til å ta ordet i
en sak. Dette gjelder naturlig nok ikke for en-partigrupperinger hvor dette ikke er en relevant
problemstilling.
2. Møteleder har anledning til å sette strek for debatten. Dette betyr at det gis anledning til å
tegne seg innen en viss tid, og at møtedeltagere som har tegnet seg etter denne tidsfristen
ikke får anledning til å ta ordet i saken.
3. Møteleder har anledning til å angi taletidsbegrensning for innleggene i hver enkelt sak.

Saker til behandling
PS 117/20 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering.
PS 118/20 Plan for forvaltningsrevisjon
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret:
3. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
4. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.
PS 119/20 Ny organisering av 17.maiarrangement i Stjørdal
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
 Til 17 mai komiteen i 2021 og 2022 for Stjørdal sentrum velges:

o Leder: Erlend Engan
o Medlemmer: Anne Karin Veisetaune (AP) og Arild Gressetvold (FRP).
Ut over dette velges 4 representanter fra FAU ved sentrumsskolene, 1
representant fra Stjørdal musikkråd og 1 representant fra valgt
dugnadslag.
 Etat kultur vurderer økonomien og organiseringen rundt 17 mai feiring i Stjørdal i
forbindelse med arbeidet med fremtidige budsjett- og økonomiplaner.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020
 Til 17 mai komiteen i 2021 og 2022 for Stjørdal sentrum velges:

o Leder: Erlend Engan
o Medlemmer: Anne Karin Veisetaune (AP) og Arild Gressetvold (FRP).
Ut over dette velges 4 representanter fra FAU ved sentrumsskolene, 1
representant fra Stjørdal musikkråd og 1 representant fra valgt dugnadslag.
 Etat kultur vurderer økonomien og organiseringen rundt 17 mai feiring i Stjørdal i
forbindelse med arbeidet med fremtidige budsjett- og økonomiplaner.
Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Nelly Lian (FRP) fremmet følgende forslag:
 Til 17 mai komiteen i 2021 og 2022 for Stjørdal sentrum velges:

o Leder: Erlend Engan
o Medlemmer: Anne Karin Veisetaune (AP) og Arild Gressetvold (FRP).
Ut over dette velges 4 representanter fra FAU ved sentrumsskolene, 1
representant fra Stjørdal musikkråd og 1 representant fra valgt dugnadslag.
 Etat kultur vurderer økonomien og organiseringen rundt 17 mai feiring i Stjørdal i
forbindelse med arbeidet med fremtidige budsjett- og økonomiplaner.
Alternativ votering:
Lians (FRP) forslag til vedtak enstemmig vedtatt, kommunedirektørens forslag falt.
Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
 Til 17 mai komiteen i 2021 og 2022 for Stjørdal sentrum velges:

o Leder: Erlend Engan
o Medlemmer: Anne Karin Veisetaune (AP) og Arild Gressetvold (FRP).
Ut over dette velges 4 representanter fra FAU ved sentrumsskolene, 1
representant fra Stjørdal musikkråd og 1 representant fra valgt dugnadslag.
 Etat kultur vurderer økonomien og organiseringen rundt 17 mai feiring i Stjørdal i
forbindelse med arbeidet med fremtidige budsjett- og økonomiplaner.

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Utvalg Kultur og Levekår fremmet følgende endringsforslag:

 Til 17 mai komiteen i 2021 og 2022 for Stjørdal sentrum velges:
o Erlend Engan
o Anne Karin Veisetaune (AP)
o Arild Gressetvold (FRP)
Ut over dette velges 4 representanter fra FAU ved sentrumsskolene, 1
representant fra Stjørdal musikkråd og 1 representant fra valgt dugnadslag.
 Etat kultur vurderer økonomien og organiseringen rundt 17 mai feiring i Stjørdal i
forbindelse med arbeidet med fremtidige budsjett- og økonomiplaner.
Rune Larsen (H) fremmet følgende forslag til leder:
o Erlend Engan
Idar Aspmodal (AP) fremmet følgende forslag til leder:
o Anne Karin Veisetaune
Alternativ votering:
Sætrans (SP) endringsforslag enstemmig vedtatt, kommunedirektørens forslag falt.
Alternativ votering ved valg av leder:
Larsens (H) forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Aspmodals (AP)
forslag.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:


Ny sammensetning av hovedkomiteen for 17. mai med 6 politisk valgte
representanter, 1 repr fra Musikkrådet og 1 repr fra valgt dugnadslag.



17. mai Komiteens budsjett indeksreguleres fra 2016 nivå. I tillegg gis støtte til
skolekorpsene og ny fordeling av midler til skolene etter antall elever. Samlet beløp,
kr 261.100, foreslås innarbeidet i budsjett og økonomiplan 2021-24.

PS 120/20 1-275 Boligfelt Ringbanen - 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 1-275
Boligfelt Ringbanen, som vist på:
•
Plankart datert 18.06.2019, sist revidert 20.11.2020
•
Planbestemmelser datert 18.06.2019, sist revidert 25.11.2020
•
Planbeskrivelse datert 18.06.2019, sist revidert 16.11.2020.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Utvalg Plan og Miljøs innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 09.12.2020
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 1-275 Boligfelt
Ringbanen, som vist på:
•
Plankart datert 18.06.2019, sist revidert 20.11.2020
•
Planbestemmelser datert 18.06.2019, sist revidert 25.11.2020
•
Planbeskrivelse datert 18.06.2019, sist revidert 16.11.2020.
Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 09.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 1-275 Boligfelt
Ringbanen, som vist på:
 Plankart datert 18.06.2019, sist revidert 20.11.2020
 Planbestemmelser datert 18.06.2019, sist revidert 25.11.2020
 Planbeskrivelse datert 18.06.2019, sist revidert 16.11.2020.

PS 121/20 Valgdag og stemmekretser - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
1. Kommunestyret vedtar å opprettholde Elvran stemmekrets og at den blir tellekrets
sammen med Lånke stemmekrets.
2. Kommunestyret vedtar å opprettholde Forradal stemmekrets og at den blir
tellekrets sammen med Hegra stemmekrets.
3. Kommunestyret vedtar følgende stemmekretser for valget 2021:
 Skatval stemmekrets
 Kvislabakken stemmekrets
 Halsen stemmekrets
 Haraldreina stemmekrets
 Lånke stemmekrets
 Elvran stemmekrets
 Hegra stemmekrets
 Skjelstadmark stemmekrets
 Forradal stemmekrets
 Fosslia stemmekrets
4. Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 avholdes i Stjørdal kommune på mandag
13. september 2021.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Eli Arnstad (SP) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar å opprettholde Elvran stemmekrets og at den blir tellekrets
sammen med Lånke stemmekrets.

2. Kommunestyret vedtar å opprettholde Forradal stemmekrets og at den blir tellekrets
sammen med Hegra stemmekrets.
3. Kommunestyret vedtar følgende stemmekretser for valget 2021:
 Skatval stemmekrets
 Kvislabakken stemmekrets
 Halsen stemmekrets
 Haraldreina stemmekrets
 Lånke stemmekrets
 Elvran stemmekrets
 Hegra stemmekrets
 Skjelstadmark stemmekrets
 Forradal stemmekrets
 Fosslia stemmekrets
Per Erik Moen (AP) fremmet følgende forslag:
1. Punkt 1 og 2 strykes.
2. Kommunestyret vedtar følgende stemmekretser for valget 2021:











Skatval stemmekrets
Kvislabakken stemmekrets
Halsen stemmekrets
Haraldreina stemmekrets
Lånke stemmekrets
Elvran stemmekrets
Hegramo stemmekrets
Skjelstadmark stemmekrets
Forradal stemmekrets
Fosslia stemmekrets

3. Kommunestyret vedtar å opprette en stemmekrets i Flora og vurdere grensene for
stemmekretsene i Hegra.
4.

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 avholdes i Stjørdal kommune på mandag
13.september 2021.

Strykningsforslaget fra Moen (AP) falt med 15 stemmer mot 26 stemmer.
Alternativ votering Arnstads (SP) forslag til punkt 1 og 2 og formannskapets innstilling punkt 1
og 2:
Arnstads forslag enstemmig vedtatt.
Punkt 3:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Arnstads (SP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Moens (AP) forslag falt med 26 stemmer mot 15 for forslaget.
Punkt 4:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020
1. Kommunestyret vedtar å legge ned Elvran stemmekretsen og flytte den til Lånke
stemmekrets.
2. Kommunestyret vedtar å legge ned Forradal stemmekretsen og flytte den til Hegramo
stemmekrets.
3. Kommunestyret vedtar følgende stemmekretser for valget 2021:









Skatval stemmekrets
Kvislabakken stemmekrets
Halsen stemmekrets
Haraldreina stemmekrets
Lånke stemmekrets
Hegramo stemmekrets
Skjelstadmark stemmekrets
Fosslia stemmekrets

4. Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 avholdes i Stjørdal kommune på mandag 13.
september 2021.
Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar å opprette en stemmekrets i Flora og vurdere grensene for
stemmekretsene i Hegra.
Punktvis votering:
Punkt 1:
Punkt 2:
Punkt 3:
Punkt 4:

Vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer.
Vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer.
Enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtatt.

Kaspersens (AP) forslag falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
5. Kommunestyret vedtar å legge ned Elvran stemmekretsen og flytte den til Lånke
stemmekrets.
6. Kommunestyret vedtar å legge ned Forradal stemmekretsen og flytte den til Hegramo
stemmekrets.
7. Kommunestyret vedtar følgende stemmekretser for valget 2021:




Skatval stemmekrets
Kvislabakken stemmekrets
Halsen stemmekrets







Haraldreina stemmekrets
Lånke stemmekrets
Hegramo stemmekrets
Skjelstadmark stemmekrets
Fosslia stemmekrets

8. Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 avholdes i Stjørdal kommune på mandag 13.
september 2021.
--- slutt på innstilling ---PS 122/20 Bosetting av flyktninger 2021
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette inntil 38 nye flyktninger i 2021.
Dette inkluderer muligheten for å bosette inntil 5 enslige mindreårige flyktninger
som en del av dette tallet. Det forventes i tillegg at det kommer inntil 7
familiegjenforente.
2. Den interne forutsetningen for bosettingsvedtaket er at bosettingen håndteres
innenfor dagens kapasitet i bosettings- og integreringstjenesten og optimaliserer
ressursbruken her.
3. Over tid vil graden av måloppnåelse knyttet til en ønsket spredning av bosettingen
internt i kommunen være dimensjonerende for bosettingsvedtaket i tillegg til
hensynet til optimal ressursutnyttelse i integrerings- og bosettingstjenestene.
Kommunedirektøren bes vurdere disse spørsmålene ved den framtidige
administrative behandlingen av anmodninger fra IMDI før framsendelse til politisk
behandling.
4. Eventuelle justeringer i budsjettrammene som en følge av bosetting ut over
budsjett- og økonomiplanens forutsetninger legges fram som politisk sak.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Annette Tollefsen Jensen (KRF) fremmet følgende helhetlig endringsforslag:
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette inntil 38 nye flyktninger i 2021. Dette
inkluderer muligheten for å bosette inntil 5 enslige mindreårige flyktninger som en del
av dette tallet. Det forventes i tillegg at det kommer inntil 7 familiegjenforente.
2. Den interne forutsetningen for bosettingsvedtaket er at bosettingen håndteres innenfor
dagens kapasitet i bosettings- og integreringstjenesten og optimaliserer ressursbruken
her.
3. Over tid vil graden av måloppnåelse knyttet til en ønsket spredning av bosettingen
internt i kommunen være dimensjonerende for bosettingsvedtaket i tillegg til hensynet til
optimal ressursutnyttelse i integrerings- og bosettingstjenestene. Kommunedirektøren
bes vurdere disse spørsmålene ved den framtidige administrative behandlingen av
anmodninger fra IMDI før framsendelse til politisk behandling.
4. Eventuelle justeringer i budsjettrammene som en følge av bosetting ut over budsjett- og
økonomiplanens forutsetninger legges fram som politisk sak.
Alternativ votering:
Jensens (KRF) helhetlige endringsforslag enstemmig vedtatt.

Morten Harper (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Stjørdal kommune vil stille seg positive til å bosette inntil 45 flyktninger inkludert fem enslige
mindreårige i 2021 dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Harpers (SV) tilleggsforslag falt med 26 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.
Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 30 nye flyktninger i 2021 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning. Det forventes i tillegg at det
kommer inntil 7 familiegjenforente.
2. Stjørdal kommune vil stille seg positive til å bosette inntil 45 flyktninger inkludert fem
enslige mindreårige i 2021 dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utføre nødvendige justeringer i
forhold til bosettingskapasitet dersom det skulle være behov for å bosette inntil 45
flyktninger inkludert fem enslige mindreårige flyktninger i 2021. Justeringene foretas
innenfor rammen av økte statstilskudd.
4. Kommunedirektøren vil orientere kommunestyret om justeringene i forbindelse med en
eventuell tilleggsanmodning.

Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Nelly Lian (FRP) fremmet følgende alternative forslag:

Foreløpig alternativ votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Lians (FRP) forslag falt.
Punkt 1:
Punkt 2 – 4:

Enstemmig vedtatt.
Vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer.

Uttalelse i Utvalg Plan og Miljø - 09.12.2020
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 30 nye flyktninger i 2021 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning. Det forventes i tillegg at
det kommer inntil 7 familiegjenforente.
2. Stjørdal kommune vil stille seg positive til å bosette inntil 45 flyktninger inkludert fem
enslige mindreårige i 2021 dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utføre nødvendige justeringer i
forhold til bosettingskapasitet dersom det skulle være behov for å bosette inntil 45
flyktninger inkludert fem enslige mindreårige flyktninger i 2021. Justeringene foretas
innenfor rammen av økte statstilskudd.
4. Kommunedirektøren vil orientere kommunestyret om justeringene i forbindelse med en
eventuell tilleggsanmodning.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 09.12.2020
Arild Gressetvold (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Alternativ votering punktene 1 – 3.
Kommunedirektørens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 1 stemme for forslaget.
Votering punkt 4:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 30 nye flyktninger i 2021 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning. Det forventes i tillegg at
det kommer inntil 7 familiegjenforente.
2. Stjørdal kommune vil stille seg positive til å bosette inntil 45 flyktninger inkludert fem
enslige mindreårige i 2021 dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utføre nødvendige justeringer i
forhold til bosettingskapasitet dersom det skulle være behov for å bosette inntil 45
flyktninger inkludert fem enslige mindreårige flyktninger i 2021. Justeringene foretas
innenfor rammen av økte statstilskudd.
4. Kommunedirektøren vil orientere kommunestyret om justeringene i forbindelse med en
eventuell tilleggsanmodning.

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 07.12.2020
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 30 nye flyktninger i 2021 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning. Det forventes i tillegg at
det kommer inntil 7 familiegjenforente.
2. Stjørdal kommune vil stille seg positive til å bosette inntil 45 flyktninger inkludert fem
enslige mindreårige i 2021 dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utføre nødvendige justeringer i
forhold til bosettingskapasitet dersom det skulle være behov for å bosette inntil 45
flyktninger inkludert fem enslige mindreårige flyktninger i 2021. Justeringene foretas
innenfor rammen av økte statstilskudd.
4. Kommunedirektøren vil orientere kommunestyret om justeringene i forbindelse med en
eventuell tilleggsanmodning.

Behandling i Ungdomsrådet - 07.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 07.12.2020
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 30 nye flyktninger i 2021 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning. Det forventes i tillegg at
det kommer inntil 7 familiegjenforente.
2. Stjørdal kommune vil stille seg positive til å bosette inntil 45 flyktninger inkludert fem
enslige mindreårige i 2021 dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utføre nødvendige justeringer i
forhold til bosettingskapasitet dersom det skulle være behov for å bosette inntil 45
flyktninger inkludert fem enslige mindreårige flyktninger i 2021. Justeringene foretas
innenfor rammen av økte statstilskudd.
4. Kommunedirektøren vil orientere kommunestyret om justeringene i forbindelse med en
eventuell tilleggsanmodning.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 07.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalse i Eldrerådet - 07.12.2020
1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 30 nye flyktninger i 2021 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning. Det forventes i tillegg at
det kommer inntil 7 familiegjenforente.
2. Stjørdal kommune vil stille seg positive til å bosette inntil 45 flyktninger inkludert fem
enslige mindreårige i 2021 dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utføre nødvendige justeringer i
forhold til bosettingskapasitet dersom det skulle være behov for å bosette inntil 45
flyktninger inkludert fem enslige mindreårige flyktninger i 2021. Justeringene foretas
innenfor rammen av økte statstilskudd.
4. Kommunedirektøren vil orientere kommunestyret om justeringene i forbindelse med en
eventuell tilleggsanmodning.

Behandling i Eldrerådet - 07.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
5. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 30 nye flyktninger i 2021 i tråd med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning. Det forventes i tillegg at det
kommer inntil 7 familiegjenforente.
6. Stjørdal kommune vil stille seg positive til å bosette inntil 45 flyktninger inkludert fem
enslige mindreårige i 2021 dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
7. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å utføre nødvendige justeringer i
forhold til bosettingskapasitet dersom det skulle være behov for å bosette inntil 45
flyktninger inkludert fem enslige mindreårige flyktninger i 2021. Justeringene foretas
innenfor rammen av økte statstilskudd.
8. Kommunedirektøren vil orientere kommunestyret om justeringene i forbindelse med en
eventuell tilleggsanmodning.
PS 123/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommuner
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Stjørdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Stjørdal kommune og
Helse Nord-Trøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter
tidligere inngåtte avtaler.

Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Utvalg Kultur og Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Stjørdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Stjørdal kommune og Helse
Nord-Trøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere
inngåtte avtaler.

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 07.12.2020
Stjørdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Stjørdal kommune og Helse
Nord-Trøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere
inngåtte avtaler.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 07.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Uttalse i Eldrerådet - 07.12.2020
Stjørdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Stjørdal kommune og Helse
Nord-Trøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere
inngåtte avtaler.

Behandling i Eldrerådet - 07.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Stjørdal kommune og Helse NordTrøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler.

PS 124/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Kommunestyret tar orienteringen og tidsplanen til etterretning.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020
Kommunestyret tar orienteringen og tidsplanen til etterretning.
Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Kommunestyret tar orienteringen og tidsplanen til etterretning.
Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 07.12.2020
Kommunestyret tar orienteringen og tidsplanen til etterretning.
Behandling i Ungdomsrådet - 07.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innspill:
PPT oppleves varierende fra skole til skole.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar orienteringen og tidsplanen til etterretning.

PS 125/20 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019-20
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019-20 tas til orientering.
Kommunestyret ber KD våren 2021 komme tilbake til utvalg kultur og levekår med
følgende orienteringer for framtidig innarbeidelse i neste års rullering av
kvalitetsmeldingen:
-

Evaluering av bruken av digitale hjelpemidler
Vurdering av særlig utfordrende læringsmiljø
Innsats og tilrettelegging for evnerike barn
Skole – hjem samarbeidet

Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Siv Sætran (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber KD våren 2021 komme tilbake til utvalg kultur og levekår med følgende
orienteringer for framtidig innarbeidelse i neste års rullering av kvalitetsmeldingen:
- Evaluering av bruken av digitale hjelpemidler
- Vurdering av særlig utfordrende læringsmiljø
- Innsats og tilrettelegging for evnerike barn
- Skole – hjem samarbeidet
Utvalg Kultur og Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Sætrans (SP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019-20 tas til orientering.
Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019-20 tas til orientering.

PS 126/20 Betalingsterminer for kommunale avgifter
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang en prosess hvor målet er at
innbyggerne får mulighet til å betale kommunale avgifter i en annen hyppighet enn i dag.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020
Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang en prosess hvor målet er at innbyggerne får
mulighet til å betale kommunale avgifter i en annen hyppighet enn i dag.
Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang en prosess hvor målet er at innbyggerne får
mulighet til å betale kommunale avgifter i en annen hyppighet enn i dag.
PS 127/20 Eierskapsmelding 2020
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Saken sendes tilbake til kommunedirektøren.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til kommunedirektøren.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til eierskapsmelding
Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til eierskapsmelding

PS 128/20 Miljøpakken - årsbudsjett 2021
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
1. Stjørdal kommune vedtar årsbudsjett for Miljøpakken 2021 som vist i vedlegg 1
2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fremforhandle en omforent innstilling for
Miljøpakkens årsbudsjett 2021 fra Kontaktutvalget til politisk styringsgruppe.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020

Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
3. Stjørdal kommune vedtar årsbudsjett for Miljøpakken 2021 som vist i vedlegg 1
4. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fremforhandle en omforent innstilling for
Miljøpakkens årsbudsjett 2021 fra Kontaktutvalget til politisk styringsgruppe.

PS 129/20 Rullering av tiltaksplan og prioritert liste for spillemiddelsøknader 2020/21
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020


Følgende nye anlegg blir innlemmet i tiltaksdelen i plan for idrett og fysisk aktivitet:
1. MUS Sandskogan stadion
Stjørdals-Blink fotball Ordinært anlegg
2. Bjørkbakken plastbakke
Bjørkbakken AS
Ordinært anlegg
3. Skatval skytbane
Stjørdal pistolklubb
Ordinært anlegg
4. Tønsåsen nye kunstgress
Lånke IL
Ordinært anlegg
5. Hegra barneskole- aktivitetssal
Stjørdal kommune
Ordinært anlegg
6. Hegra barneskole – ballbinge
Stjørdal kommune
Nærmiljøanlegg
7. Hegra barneskole – klatreanlegg
Stjørdal kommune
Nærmiljøanlegg
8. Hegra barneskole – flerbruksområde Stjørdal kommune
Nærmiljøanlegg
9. Skatval skole – klatreanlegg
Stjørdal kommune
Nærmiljøanlegg



Prioritert liste for spillemiddelsøknader 2020/2021 vedtas i henhold til
kommunedirektørens forslag.

*Nye anlegg på lista 2020/21

Prioriteringer basert på innkomne søknader høsten 2020. Prioriteringer har blitt vurdert opp mot
vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet (anleggsplan), samt tidligere års søknad og eventuell
godkjenning i fylket. Stjørdal idrettsråd har hatt forslag til prioritert liste opp til vurdering og
kommet med sine innspill. Enkelte søknader kan være noe ufullstendige når forslaget til
prioritering skrives. Det er Trøndelag fylkeskommune som endelig godkjenner søknadene.

Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Ann-Inger Leitrø (AP) stilte spørsmål om sin habilitet, er styreleder i Lånke IL. Leirtrø (AP)
fratrer under behandling av sin habilitet. Erik Bjørgum (SP) stilte spørsmål om sin habilitet, er
nestleder i Lånke IL. Bjørgum (SP) fratrer under behandling av sin habilitet. Nå 39 av 41
medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag: Leirtrø (AP) er inhabil jfr. Forvaltningsloven §6, 2 ledd.
Bjørgum (SP) er inhabil jfr. Forvaltningsloven §6, 2 ledd. Enstemmig vedtatt.
39 av 41 medlemmer tilstede under behandling av saken.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Leirtrø (AP) og Bjørgum (SP) tiltrådte etter behandling av saken, nå 41av 41 medlemmer
tilstede.

Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020

Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Ann-Inger Leitrø (AP) stilte spørsmål om sin habilitet, er styreleder i Lånke IL. Leirtrø (AP)
fratrer under behandling av sin habilitet. Nå 10 av 11 medlemmer tilstede. Leder fremmet
følgende forslag: Leirtrø (AP) er inhabil jfr. Forvaltningsloven §6, 2 ledd.
Enstemmig vedtatt.
10 av 11 medlemmer tilstede under behandling av saken.
Sandvik (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tabell som viser Ordinære anlegg/rehabilitering, Nærmiljøanlegg settes inn under kulepunkt 2.
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Sandviks (H) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Leirtrø (AP) tiltrådte etter behandling av saken, nå 11 av 11 medlemmer tilstede.
Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 08.12.2020
Gunnar Uglem (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tabell som viser Ordinære anlegg/rehabilitering, Nærmiljøanlegg settes inn under kulepunkt 2.
Uglems (MDG) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Endelig votering:
Kommunedirektørens forslag med det vedtatte forslag enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:


Følgende nye anlegg blir innlemmet i tiltaksdelen i plan for idrett og fysisk aktivitet:
1. MUS Sandskogan stadion
Stjørdals-Blink fotball
Ordinært anlegg
2. Bjørkbakken plastbakke
Bjørkbakken AS
Ordinært anlegg
3. Skatval skytebane
Stjørdal pistolklubb
Ordinært anlegg
4. Tønsåsen nye kunstgress
Lånke IL
Ordinært anlegg
5. Hegra barneskole – aktivitetssal
Stjørdal kommune
Ordinært anlegg

6.
7.
8.
9.


Hegra barneskole – ballbinge
Stjørdal kommune
Hegra barneskole – klatreanlegg
Stjørdal kommune
Hegra barneskole – flerbruksområde
Stjørdal kommune
Skatval skole – klatreanlegg
Stjørdal kommune

Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg

Prioritert liste for spillemiddelsøknader 2020/21 vedtas i henhold til kommunedirektørens
forslag

PS 130/20 Saldering investeringsbudsjett 2020
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Kommunestyret vedtar Kommunedirektørens forslag til endring av Stjørdal kommunes
investeringsbudsjett for 2020 i henhold til tabell under saksopplysninger.
Kr 3 mill overføres kommunens tapsfond startlån. Beløpet finansieres med bruk av
kommunens frie investeringsmidler (Ubundet kapitalfond).
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 10.12.2020
Kommunestyret vedtar Kommunedirektørens forslag til endring av Stjørdal kommunes
investeringsbudsjett for 2020 i henhold til tabell under saksopplysninger.
Kr 3 mill overføres kommunens tapsfond startlån. Beløpet finansieres med bruk av kommunens
frie investeringsmidler (Ubundet kapitalfond).
Behandling i Formannskapet - 10.12.2020
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kr 3 mill overføres kommunens tapsfond startlån. Beløpet finansieres med bruk av kommunens
frie investeringsmidler (Ubundet kapitalfond).
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vigdenes (SP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar Kommunedirektørens forslag til endring av Stjørdal kommunes
investeringsbudsjett for 2020 i henhold til tabell under saksopplysninger.
PS 131/20 Økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
1.

a. Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2021 vedtas slik det
fremgår

av bevilgningsoversikt investering A (kap 6.4), og for enkeltinvesteringer i tråd med
kapittel 6.1.
b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som KD har foreslått i framlegget til
driftsbudsjett for 2021 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter (kap 9).
c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2021 vedtas som nettorammer fordelt på
følgende ansvarsområder i henhold til bevilgningsoversikt drift B:

d. Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 319 122 000,- og startlån på
kr
80 000 000,- for budsjettåret 2021.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, og til å
inngå
låneavtaler for kommunens innlån og utlån. KD gis videre fullmakt til å
gjennomføre
refinansiering av lån.
3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
4. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal
kommune
gjeldende fra og med 1.1.2021 slik dette fremgår av vedlegg «Gebyrer og
betalingssatser
2021».
5. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige
virksomhet
for årene 2022-2024 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være
økonomisk retningsgivende for kommunens etater.
6. Festeavgiften for gravlunder indeksreguleres årlig i tråd med
konsumprisindeksen (SSB).
7 Kommunestyret vedtar at følgende finansielle måltall skal gjelde for
planperioden:
• Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %
• Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden (4 år) skal
ikke overstige 5 % av driftsinntektene
• Disposisjonsfondet skal være over 8 % av driftsinntektene

NOTER SOM FØLGER TABELLVEDTAK SOM ANGITT
a) Det tas høyde for en mulig rehabilitering av Hegra Ungdomsskole oppad begrenset til
45 millioner kroner. Beløpet ses i sammenheng med note b og c.

b) For klima- og miljøtiltakene i prosjektet benyttes hhv. 2,5 millioner i 2021 og 1,4
millioner i 2022 av allerede avsatt ramme til klima- og miljøinvesteringer i
kommunedirektørens budsjett- og økonomiplanforslag.
c) Riving og sikringstiltak i Hegra påvirkes som en følge av den eventuelle
rehabiliteringen.
d) Linjen viser samlede beregnede økte kapitalkostnader når tatt utgangspunkt i
rentekostnader på 2% og en avdragstid på 40 år, hvor avdrag først løper fra første år
etter investeringen. Eventuelle andre beregningsforutsetninger her justeres inn
administrativt.
1) Viser til note d. Endring i kapitalkostnadene påvirkes videre positivt av styrket netto
driftsresultat i linje 26. Dette er ikke tatt høyde for og justeres på samme måte.
2) Kantinedriften ved bosentrene opprettholdes som i dag. Kommunestyret er imidlertid
åpen for faglig begrunnede endringer både av kvalitetsmessig og økonomisk karakter.
3) Bosenterlegefunksjonen ved bosentrene opprettholdes.
4) Innsparingsforslag vedrørende Bonitas gjennomføres ikke.
5) Tilskudd til næringsforeningen videreføres på dagens nivå.
6) Tilskudd til luftfartsforum videreføres på dagens nivå. Luftfartsforum er imidlertid
inne i et strategiarbeid, og videre engasjement (form, innretning og nivå) bør vurderes
naturlig i etterkant av dette arbeidet.
7) Kommunestyret ønsker fortsatt benyttelse av Newton-rommet på Kimen i
undervisningsøyemed. Det er videre vanskelig å identifisere innsparingspotensialet ved en
avslutning. Ved eventuelle framtidige endringsforslag tilknyttet bruken av Newtonrommet må dette synliggjøres grundigere.
8) Det vises til forslag om nedtrekk i bygg- og veivedlikehold på hhv. 100.000 kroner hver.
Denne reduksjonen gjennomføres ikke, og tidligere bevilgningsøkninger består.
9) Det vises til vedtatt handlingsplan for utvikling av Stjørdal som studiested. Det settes av
et beløp på 250.000 i 2021, økende til 500.000 årlig fra 2022 for å understøtte denne.
Kommunedirektøren bes om innen sommeren 2021 å fremme sak til politisk behandling
om benyttelse av midlene. Bidrag til opprettelse av stipendiatstilling vurderes i denne
sammenheng, men pengene kan også benyttes på andre måter.
10) Formannskapets disposisjonspost trappes opp for å håndtere uforutsette, men ønskede
bevilgningsøkninger løpende gjennom budsjettåret.
11) Tilskuddet til nattevandring består.

12) Det avsettes en egen post for velferdsmidler rettet mot kommunens ansatte.
Kommunedirektøren foretar nærmere fordeling og disponering av midlene på tvers av
etater og enheter.
13) Ansattefest i kommunen søkes gjennomført årlig fra og med 2022, også som en
understøttelse av kommunens byfestuke.
14) Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak om nedsettelse av et politisk utvalg for
å vurdere spørsmålet om antall kommunestyremedlemmer i neste periode innen
sommeren 2022. Utvalget må avgi innstilling høsten 2022.
15) Inngåelse av samarbeid om interkommunal brannverntjeneste gir innsparinger som
med dette trekkes ut.
16) Av uttrekket i note 15 tilbakeføres 100.000 av beløpet som en styrking av
branntjenesten.
17) I kommunedirektørens forslag til budsjett er det foreslått 1,8 millioner mer til
snøbrøyteavtaler med utgangspunkt i inneværende års budsjett på 4,415 millioner. Basert
på indeksert faktisk gjennomsnittlig forbruk i perioden 2015-2019, korrigert for en lønnsog prisvekst beregnet 16,5% fra 2016 til 2021, samt hensyntatt en ekstraordinær økning i
beredskapskostnad så reduseres økningen til 0,9 millioner.
18) Kommunen har tidligere besluttet en rekke styrkingstiltak overfor fastlegetjenesten.
Flere fremgår av gjeldende økonomiplan, og suppleres med nye i den nåværende til
behandling. Midlene over statsbudsjett til dette formålet trekkes derfor ut. Må også sees i
sammenheng med note 19.
19) Det gjennomføres ikke ansettelse av kommunale fastleger før etter en grundig
vurdering, og som tas opp til fornyet politisk behandling fortrinnsvis først ved neste års
rullering av budsjett- og økonomiplan.
20) NAV har et egenfastsatt målbilde for reduksjon i sosialhjelpsutbetalinger knyttet til
endringer i forvaltningspraksis på 1,4 millioner årlig. Oppnås dette gir kommunestyret
rom for at halvparten legges igjen i tjenesten og kan omsettes i økte stillingsårsverk.
Bevilgningsendringen vil trolig også påvirke øvrige deltakerkommuners
budsjettavsetninger og dette må kommuniseres disse.
21) Fjernvarme i gågata slås først av i neste vintersesong. Kommunedirektøren forbereder
dette, tilføres reelle midler tilsvarende faktisk kostnadsnivå for neste års budsjett, og
trekkes tilsvarende fra 2022.
22) Økning i årlig driftstilskudd til Selbuskogen skisenter holdes på 50.000 som fastsatt
ved salderingen i juni.
23) Det er et godt prinsipp at innkjøp av nødvendig driftsmateriell håndteres innenfor de
løpende budsjettavsetninger på etats- og enhetsnivå. Årlig brukes det flere millioner til
innkjøp av læremidler, og størrelsen på bevilgningsøkningen til rammen synes dårlig
begrunnet og kalkulert. Halvparten av bevilgningsøkningen opprettholdes imidlertid i

tråd med kommunedirektørens forslag for neste års budsjett, men videre forslag om
bevilgningsøkninger fra 2022 må begrunnes grundigere.
24) Visit Trondheim er inne i en revurdering av sin strategi og virksomhet hensyntatt de
spesielle utfordringene av i dag. På samme måte bes kommunedirektøren om fram mot
neste budsjett- og økonomiplanbehandling om å vurdere kommunens rolle og deltagelse
inn mot reiselivsnæringen. Evt. bevilgningsøkninger på denne bakgrunn må da foreslås
tatt inn igjen ved neste gangs rullering av budsjett- og økonomiplan.
25) Kommunen varsler uttreden fra medlemsorganisasjonen Naboer AB ved utgangen av
inneværende avtaleperiode.
26) Nylig vedtatt statsbudsjett gir en netto kostnadsutfordring for etat oppvekst i
størrelsesorden 1,3 millioner knyttet til økt pensjonssats for private barnehager og etaten
tilføres disse midlene.
27) Det vises til notat fra kommunedirektøren datert 10.desember og fremlagt
formannskapet vedrørende Hegra Ungdomsskole.
28) Innsparing i FDV-kostnader ved fraflytting i Fosslia trekkes ut.
29) Det vises til bosettingsvedtak. Budsjettmessig forutsetning i budsjett- og
økonomiplanforslag fra kommunedirektøren er på 32 personer inklusive
familigjenforente. Imdis anmodning er på 30, med en forventning om 7 familiegjenforente.
Gjennomsnittsbetraktninger med henblikk på kostnad og introduksjonsstøtte gir med
bakgrunn i en imøtekommelse av anmodningen grunnlag for et nøkternt uttrekk på
250.000. Med en opprettholdelse av dagens bemanning i integrerings- og
bosettingstjenestene og en bedre kapasitetsutnyttelse er det trolig mer å hente her.
Kommunedirektøren bes om å se nærmere på dette området framover.
30) Avsetningen til uspesifiserte utviklingstiltak hos kommunedirektøren reduseres fra 1
million til 0,8 millioner.
31) Netto driftsresultat i perioden styrkes, og muligheten for egenkapitalfinansiering av
investeringer likeså. Det er ikke tatt høyde for den positive effekt dette har på
kapitalkostnadene. Dette er allikevel beskjedent i dette forslaget og justeres inn av
kommunedirektør.

VERBALFORSLAG:

A) De særlig prioriterte mål for 2021 fastsettes til:
1) Håndtere Covid19-situasjonen trygt, kvalitetsmessig og økonomisk.
2) Forberede og forbedre barnevernet kvalitetsmessig og økonomisk fram mot
barnevernsreformen.

3)
4)
5)
6)

Øke heltidsandelen blant ansatte i Stjørdal kommune.
Redusere totalkostnadene for sosialhjelp i tråd med egenfastsatt målbilde.
Gjennomgå internkontroll- og -rutiner for oppfølging av politiske vedtak.
Få på plass styringssystemer og oppfølging som sikrer at innbyggere og
næringsliv ved henvendelser mottar god service og får svar på disse.

B) I budsjett- og økonomiarbeidet 2022-2025 år blir følgende viktig:
1) Budsjett- og økonomiplanforslaget skal ta utgangspunkt i opprinnelig
vedtatt budsjett for 2021 og forklare og foreslå alle endringer med
utgangspunkt i dette. Regnskapstall for 2020 bør gjennomgående
synliggjøres i dokumentet.
2) Budsjett og økonomiplanforslaget må videre struktureres på en måte som
løfter fram kommunens 5 overordnede mål slik de kommer frem av
kommuneplanens samfunnsdel, samt de særlig prioriterte målene som følger
av lederavtalen. Herunder tiltak og måloppnåelse.
3) Det legges til grunn at det i budsjettsalderingen kun skal foreslås endringer
grunnet i forhold som ikke var og heller ikke burde være kjent ved
tidspunkt for vedtak for det opprinnelige budsjettet, og som samtidig ikke
kan avvente neste hovedbudsjett.
4) Det må utarbeides et budsjett- og økonomiplanforslag for 2022-2025 som
fanger opp effektene av uttreden av SIO, gjør nødvendige avsetninger for å
håndtere dette, samt oppdaterer investeringsrammer og fanger opp driftsog vedlikeholdskostnader ved alle investeringstiltak.
5) Det bør gjøres bruk av sammenlignende verktøy for å identifisere
tjenesteområder hvor Stjørdal ligger høyt i ressursbruk sammenlignet med
andre kommuner. Dette som et utgangspunkt for nærmere spesifikke
tiltaksvurderinger.
6) En ytterligere satsing på innovasjon, teknologi og digitalisering som et
verktøy for både økt kvalitet og reduserte kostnader/årsverk må videreføres.
7) En vurdering av konkurranseutsetting som et virkemiddel for økonomiske
kostnadsreduksjoner bør foretas.
8) Kommunedirektøren bes utrede en ordning hvor mindreforbruk på
enhetsnivå kan overføres neste budsjettår. En modell som vurderes er hvor
en slik overføring forutsettes av et mindreforbruk for etatene samlet, samt
samlet for enhetene innenfor egen etat, og hvor overføringen blir avkortet
mht. størrelsen på de to forutgående, slik at man samlet kommer ut i
balanse. Det må finnes løsninger som korrigerer for resultateffekten dette
gir opp mot netto driftsresultatmålet.

ØVRIGE VERBALFORSLAG:
1) Det vises til forslaget om endret driftsorganisering ved bosentrene. Kommunestyret
anerkjenner at åpningen av nye Fosslia omsorgssenter vil måtte bety en innsparing i den
øvrige omsorgsvirksomheten. Hvordan dette konkret kommer til uttrykk må imidlertid

utredes, detaljeres og avklares nærmere, fortrinnsvis gjennom behandlingen av neste års
budsjett- og økonomiplanrullering.
2) For økonomiske og kvalitetsmessige forbedringer i barnevernstjenesten bes
kommunedirektøren se nærmere på mulighetene for et tettere samarbeid med
barnevernsinstitusjoner og andre barnevernstiltak med geografisk nærhet i/til kommunen.
3) Kommunestyret ber om å få utredet et kommunalt eiendomsselskap for utvikling og
etablering av bolig- og næringseiendommer.
4) 2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Kommunedirektøren bes om
å ha oppmerksomhet mot mulige nasjonale midler det kan søkes på til restaurering av
naturområder i Stjørdal.
5) Kommunestyret ber kommunedirektører utrede en fremtidig svømmehall med
tilstrekkelig kapasitet og varmebasseng.
6) Rehabiliteringen av Hegra U tar utgangspunkt i utbyggingsløsningen for 58,5 millioner

fra september. Utbyggingen korrigeres slik at tilbygg reduseres fra 212 til 35 kvm lik
romløsning valgt i 37,5-millionersalternativet. Man går bort fra ambisjon om å nå
passivhusstandard. Det skal planlegges for bruk av minimum 2 millioner på utomhus og 2
millioner på inventar. Innenfor rammen prioriteres rehabiliteringstiltak som bidrar til å
øke forventet gjenstående levetid på bygget, samt miljøvennlige oppvarmingsløsninger.
Samspillsmodellen legges til grunn før målpris fastsettes. I den grad denne overstiger 47
millioner skal det overskytende finansieres med et tilsvarende nedtrekk i
byggvedlikeholdsrammene i kommunens driftsbudsjett for 2021 og/eller tilbygget på 35
kvm kunne tas bort. Endelig sluttkostnad som måtte overstige 45 millioner justeres mot
byggvedlikeholdsrammene i kommunens driftsbudsjett for 2022.
7) Kommunedirektøren tar utgangspunkt i økonomiplanavsetningen på 8,9mill til

bergkunstsenter og Kulturdepartementets godkjenning av omdisponeringen av 10mill til
et kompetansesenter for bergkunst ved Stjørdal Museum Værnes, for å starte arbeidet
med dette.
Inkludert i denne vurderingen er det også naturlig å hensynta økte driftsavsettinger på
500 000kr årlig i økonomiplanen til bergkunstsenter.
Arbeidet med et slikt kompetansesenter skal gjøres i tett samarbeid med Trøndelag
Fylkeskommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som på sin side vil stå for driften av
et slikt fremtidig kompetansesenter.
Oversendes kommunedirektøren for vurdering opp imot rullering av landbruksplan:
Kommunedirektøren bes utrede løsninger for egne vanningsanlegg til landbruket. Dette
for å bidra til å øke matvareproduksjonen

Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Ivar Vigdenes (SP) på vegne av SP, H, FRP, MDG og KRF, fremmet følgende endringsforslag:

NOTER SOM FØLGER TABELLVEDTAK SOM ANGITT
a) Det tas høyde for en mulig rehabilitering av Hegra Ungdomsskole oppad begrenset til 45
millioner kroner. Beløpet ses i sammenheng med note b og c.

b) For klima- og miljøtiltakene i prosjektet benyttes hhv. 2,5 millioner i 2021 og 1,4 millioner i
2022 av allerede avsatt ramme til klima- og miljøinvesteringer i kommunedirektørens budsjettog økonomiplanforslag.
c) Riving og sikringstiltak i Hegra påvirkes som en følge av den eventuelle rehabiliteringen.
d) Linjen viser samlede beregnede økte kapitalkostnader når tatt utgangspunkt i rentekostnader
på 2% og en avdragstid på 40 år, hvor avdrag først løper fra første år etter investeringen.
Eventuelle andre beregningsforutsetninger her justeres inn administrativt.
1) Viser til note d. Endring i kapitalkostnadene påvirkes videre positivt av styrket netto
driftsresultat i linje 26. Dette er ikke tatt høyde for og justeres på samme måte.
2) Kantinedriften ved bosentrene opprettholdes som i dag. Kommunestyret er imidlertid åpen for
faglig begrunnede endringer både av kvalitetsmessig og økonomisk karakter.
3) Bosenterlegefunksjonen ved bosentrene opprettholdes.
4) Innsparingsforslag vedrørende Bonitas gjennomføres ikke.
5) Tilskudd til næringsforeningen videreføres på dagens nivå.
6) Tilskudd til luftfartsforum videreføres på dagens nivå. Luftfartsforum er imidlertid inne i et
strategiarbeid, og videre engasjement (form, innretning og nivå) bør vurderes naturlig i etterkant
av dette arbeidet.
7) Kommunestyret ønsker fortsatt benyttelse av Newton-rommet på Kimen i
undervisningsøyemed. Det er videre vanskelig å identifisere innsparingspotensialet ved en
avslutning. Ved eventuelle framtidige endringsforslag tilknyttet bruken av Newton-rommet må
dette synliggjøres grundigere.
8) Det vises til forslag om nedtrekk i bygg- og veivedlikehold på hhv. 100.000 kroner hver.
Denne reduksjonen gjennomføres ikke, og tidligere bevilgningsøkninger består.
9) Det vises til vedtatt handlingsplan for utvikling av Stjørdal som studiested. Det settes av et
beløp på 250.000 i 2021, økende til 500.000 årlig fra 2022 for å understøtte denne.
Kommunedirektøren bes om innen sommeren 2021 å fremme sak til politisk behandling om
benyttelse av midlene. Bidrag til opprettelse av stipendiatstilling vurderes i denne sammenheng,
men pengene kan også benyttes på andre måter.
10) Formannskapets disposisjonspost trappes opp for å håndtere uforutsette, men ønskede
bevilgningsøkninger løpende gjennom budsjettåret.
11) Tilskuddet til nattevandring består.
12) Det avsettes en egen post for velferdsmidler rettet mot kommunens ansatte.
Kommunedirektøren foretar nærmere fordeling og disponering av midlene på tvers av etater og
enheter.

13) Ansattefest i kommunen søkes gjennomført årlig fra og med 2022, også som en
understøttelse av kommunens byfestuke.
14) Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak om nedsettelse av et politisk utvalg for å
vurdere spørsmålet om antall kommunestyremedlemmer i neste periode innen sommeren 2022.
Utvalget må avgi innstilling høsten 2022.
15) Inngåelse av samarbeid om interkommunal brannverntjeneste gir innsparinger som med
dette trekkes ut.
16) Av uttrekket i note 15 tilbakeføres 100.000 av beløpet som en styrking av branntjenesten.
17) I kommunedirektørens forslag til budsjett er det foreslått 1,8 millioner mer til
snøbrøyteavtaler med utgangspunkt i inneværende års budsjett på 4,415 millioner. Basert på
indeksert faktisk gjennomsnittlig forbruk i perioden 2015-2019, korrigert for en lønns- og
prisvekst beregnet 16,5% fra 2016 til 2021, samt hensyntatt en ekstraordinær økning i
beredskapskostnad så reduseres økningen til 0,9 millioner.
18) Kommunen har tidligere besluttet en rekke styrkingstiltak overfor fastlegetjenesten. Flere
fremgår av gjeldende økonomiplan, og suppleres med nye i den nåværende til behandling.
Midlene over statsbudsjett til dette formålet trekkes derfor ut. Må også sees i sammenheng med
note 19.
19) Det gjennomføres ikke ansettelse av kommunale fastleger før etter en grundig vurdering, og
som tas opp til fornyet politisk behandling fortrinnsvis først ved neste års rullering av budsjettog økonomiplan.
20) NAV har et egenfastsatt målbilde for reduksjon i sosialhjelpsutbetalinger knyttet til
endringer i forvaltningspraksis på 1,4 millioner årlig. Oppnås dette gir kommunestyret rom for
at halvparten legges igjen i tjenesten og kan omsettes i økte stillingsårsverk.
Bevilgningsendringen vil trolig også påvirke øvrige deltakerkommuners budsjettavsetninger og
dette må kommuniseres disse.
21) Fjernvarme i gågata slås først av i neste vintersesong. Kommunedirektøren forbereder dette,
tilføres reelle midler tilsvarende faktisk kostnadsnivå for neste års budsjett, og trekkes
tilsvarende fra 2022.
22) Økning i årlig driftstilskudd til Selbuskogen skisenter holdes på 50.000 som fastsatt ved
salderingen i juni.
23) Det er et godt prinsipp at innkjøp av nødvendig driftsmateriell håndteres innenfor de
løpende budsjettavsetninger på etats- og enhetsnivå. Årlig brukes det flere millioner til innkjøp
av læremidler, og størrelsen på bevilgningsøkningen til rammen synes dårlig begrunnet og
kalkulert. Halvparten av bevilgningsøkningen opprettholdes imidlertid i tråd med
kommunedirektørens forslag for neste års budsjett, men videre forslag om bevilgningsøkninger
fra 2022 må begrunnes grundigere.
24) Visit Trondheim er inne i en revurdering av sin strategi og virksomhet hensyntatt de
spesielle utfordringene av i dag. På samme måte bes kommunedirektøren om fram mot neste
budsjett- og økonomiplanbehandling om å vurdere kommunens rolle og deltagelse inn mot

reiselivsnæringen. Evt. bevilgningsøkninger på denne bakgrunn må da foreslås tatt inn igjen ved
neste gangs rullering av budsjett- og økonomiplan.
25) Kommunen varsler uttreden fra medlemsorganisasjonen Naboer AB ved utgangen av
inneværende avtaleperiode.
26) Nylig vedtatt statsbudsjett gir en netto kostnadsutfordring for etat oppvekst i størrelsesorden
1,3 millioner knyttet til økt pensjonssats for private barnehager og etaten tilføres disse midlene.
27) Det vises til notat fra kommunedirektøren datert 10.desember og fremlagt formannskapet
vedrørende Hegra Ungdomsskole.
28) Innsparing i FDV-kostnader ved fraflytting i Fosslia trekkes ut.
29) Det vises til bosettingsvedtak. Budsjettmessig forutsetning i budsjett- og
økonomiplanforslag fra kommunedirektøren er på 32 personer inklusive familigjenforente.
Imdis anmodning er på 30, med en forventning om 7 familiegjenforente.
Gjennomsnittsbetraktninger med henblikk på kostnad og introduksjonsstøtte gir med bakgrunn i
en imøtekommelse av anmodningen grunnlag for et nøkternt uttrekk på 250.000. Med en
opprettholdelse av dagens bemanning i integrerings- og bosettingstjenestene og en bedre
kapasitetsutnyttelse er det trolig mer å hente her. Kommunedirektøren bes om å se nærmere på
dette området framover.
30) Avsetningen til uspesifiserte utviklingstiltak hos kommunedirektøren reduseres fra 1 million
til 0,8 millioner.
31) Netto driftsresultat i perioden styrkes, og muligheten for egenkapitalfinansiering av
investeringer likeså. Det er ikke tatt høyde for den positive effekt dette har på kapitalkostnadene.
Dette er allikevel beskjedent i dette forslaget og justeres inn av kommunedirektør.
VERBALFORSLAG:
A) De særlig prioriterte mål for 2021 fastsettes til:
7) Håndtere Covid19-situasjonen trygt, kvalitetsmessig og økonomisk.
8) Forberede og forbedre barnevernet kvalitetsmessig og økonomisk fram mot
barnevernsreformen.
9) Øke heltidsandelen blant ansatte i Stjørdal kommune.
10) Redusere totalkostnadene for sosialhjelp i tråd med egenfastsatt målbilde.
11) Gjennomgå internkontroll- og -rutiner for oppfølging av politiske vedtak.
12) Få på plass styringssystemer og oppfølging som sikrer at innbyggere og
næringsliv ved henvendelser mottar god service og får svar på disse.
B) I budsjett- og økonomiarbeidet 2022-2025 år blir følgende viktig:
9) Budsjett- og økonomiplanforslaget skal ta utgangspunkt i opprinnelig vedtatt
budsjett for 2021 og forklare og foreslå alle endringer med utgangspunkt i dette.
Regnskapstall for 2020 bør gjennomgående synliggjøres i dokumentet.

10) Budsjett og økonomiplanforslaget må videre struktureres på en måte som løfter
fram kommunens 5 overordnede mål slik de kommer frem av kommuneplanens
samfunnsdel, samt de særlig prioriterte målene som følger av lederavtalen.
Herunder tiltak og måloppnåelse.
11) Det legges til grunn at det i budsjettsalderingen kun skal foreslås endringer
grunnet i forhold som ikke var og heller ikke burde være kjent ved tidspunkt for
vedtak for det opprinnelige budsjettet, og som samtidig ikke kan avvente neste
hovedbudsjett.
12) Det må utarbeides et budsjett- og økonomiplanforslag for 2022-2025 som fanger
opp effektene av uttreden av SIO, gjør nødvendige avsetninger for å håndtere
dette, samt oppdaterer investeringsrammer og fanger opp drifts- og
vedlikeholdskostnader ved alle investeringstiltak.
13) Det bør gjøres bruk av sammenlignende verktøy for å identifisere tjenesteområder
hvor Stjørdal ligger høyt i ressursbruk sammenlignet med andre kommuner.
Dette som et utgangspunkt for nærmere spesifikke tiltaksvurderinger.
14) En ytterligere satsing på innovasjon, teknologi og digitalisering som et verktøy
for både økt kvalitet og reduserte kostnader/årsverk må videreføres.
15) En vurdering av konkurranseutsetting som et virkemiddel for økonomiske
kostnadsreduksjoner bør foretas.
16) Kommunedirektøren bes utrede en ordning hvor mindreforbruk på enhetsnivå kan
overføres neste budsjettår. En modell som vurderes er hvor en slik overføring
forutsettes av et mindreforbruk for etatene samlet, samt samlet for enhetene
innenfor egen etat, og hvor overføringen blir avkortet mht. størrelsen på de to
forutgående, slik at man samlet kommer ut i balanse. Det må finnes løsninger
som korrigerer for resultateffekten dette gir opp mot netto driftsresultatmålet.

ØVRIGE VERBALFORSLAG:
1) Det vises til forslaget om endret driftsorganisering ved bosentrene. Kommunestyret
anerkjenner at åpningen av nye Fosslia omsorgssenter vil måtte bety en innsparing i den øvrige
omsorgsvirksomheten. Hvordan dette konkret kommer til uttrykk må imidlertid utredes,
detaljeres og avklares nærmere, fortrinnsvis gjennom behandlingen av neste års budsjett- og
økonomiplanrullering.
2) For økonomiske og kvalitetsmessige forbedringer i barnevernstjenesten bes
kommunedirektøren se nærmere på mulighetene for et tettere samarbeid med
barnevernsinstitusjoner og andre barnevernstiltak med geografisk nærhet i/til kommunen.
3) Kommunestyret ber om å få utredet et kommunalt eiendomsselskap for utvikling og
etablering av bolig- og næringseiendommer.

4) 2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Kommunedirektøren bes om å ha
oppmerksomhet mot mulige nasjonale midler det kan søkes på til restaurering av naturområder i
Stjørdal.
5) Kommunestyret ber kommunedirektører utrede en fremtidig svømmehall med tilstrekkelig
kapasitet og varmebasseng.
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende verbalforslag (punkt 6):
Rehabiliteringen av Hegra U tar utgangspunkt i utbyggingsløsningen for 58,5 millioner fra
september. Utbyggingen korrigeres slik at tilbygg reduseres fra 212 til 35 kvm lik romløsning
valgt i 37,5-millionersalternativet. Man går bort fra ambisjon om å nå passivhusstandard. Det
skal planlegges for bruk av minimum 2 millioner på utomhus og 2 millioner på inventar.
Innenfor rammen prioriteres rehabiliteringstiltak som bidrar til å øke forventet gjenstående
levetid på bygget, samt miljøvennlige oppvarmingsløsninger. Samspillsmodellen legges til
grunn før målpris fastsettes. I den grad denne overstiger 47 millioner skal det overskytende
finansieres med et tilsvarende nedtrekk i byggvedlikeholdsrammene i kommunens driftsbudsjett
for 2021 og/eller tilbygget på 35 kvm kunne tas bort. Endelig sluttkostnad som måtte overstige
45 millioner justeres mot byggvedlikeholdsrammene i kommunens driftsbudsjett for 2022.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende forslag på vegene av SV og AP:
Investeringsbudsjettet
1
2

3

Hegra Ungdomsskole
Ny svømmehall
(Utenfor økonomiplanperioden anslås
det 100mill i 2025 og 30mill i 2026)
Investering sentralkjøkken for
skolemat

2021
25000

2022
33500

2023

2024

500

20000

2022
1 000
500
500
800
500
400

2023
1 000
500
500
800
200
400

2024
1 000
500
500
800
200
400

400
500
90
250
500

400
500
90
250
500

400
500
90
250
500

650

Endring drift
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

Grunnskoleteam
Barn og ungdom forebygging
PPT
Skolehelsetjenesten
Skolemat
Newtonrommet
Utstyr og inventar oppvekst
Carbon
Kulturskole økt tilbud
Eventyrstien
Idrett driftstøtte
Økt tilskudd til frivilligheten

2021
1 000
500
500
800
500
200
2 000
400
500
90
250
500

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Økt tilskudd til nattevandring
Isflater
Nåværende driftsform på Bonitas
beholdes
Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes
Kantinedrift på omsorgssentra og
aktivitetssenteret beholdes
Omsorg bosentra
Utstyr og inventar omsorg
Aktivitører omsorg
Aktivitetskoordinator
Fysioterapaut
Økte kapitalkostnader på
investeringer
Økt utskifting gatelys til LED
Veglys om natta - sentrum
Unngå vedlikeholdskutt i bygg
Unngå vedlikeholdskutt veg
Tiltak for trygge skoleveger
Landbrukssamarbeid med Meråker
Økt renhold for å unngå
smittespredning
Tilrettelegging nye turområder i
kommunen
Velferdsmidler til ansatte
Innføring av MOT-programmet i
skolene
Styrking av biblioteket
Sum endringer
Nytt driftsresultat

1

2

50
50

50
50

50
50

50
50

500
400

500
400

500
400

500
400

450

450

450
5 000

450
5 000

2 000
300
300
200

300
300
200

300
300
200

300
300
200

600
300
100
100
100
500
100

3 092
500
100
100
100
4 000
100

3 063

4 091

100
100
100
500
100

100
100
500
100

1 500

1 500

1 500

1 500

300
400

300
400

300
400

300
400

80
200

80
200

80
200

80
200

15 770
15 375

18 162
21 602

18 833
12 015

19 761
14 729

Noter til investeringsbudsjett med
økonomiplan
Hegra ungdomsskole har et stort behov for oppgradering og rehabilitering. Det er
godt dokumentert i prosessen et minimumsbehov på 58 millioner for dette prosjektet
for å sikre en funksjonell skole med gode uteområder. Det er også
kostnadsbesparende å gjennomføre prosjektet mens man har skolefasiliteter i
byggeperioden ved tidligere Hegra barneskole. Utbygging skal skje parallelt med
rehabiliteringen av Halsen Barneskole.
Vi har lenge jobbet for en ny svømmehall i Stjørdal. Dette er nødvendig for å gi alle
innbyggere et tilstrekkelig svømmetilbud. Det gjenstår fortsatt arbeid med vurdering
av plassering av hallen samt prosjektering slik at byggestart kan tidligst starte i 2024.
Vi forventer en prosjektkostnad på omlag 150 mill kroner

3

1-4

Et tilbud om skolemat i Stjørdal bestående av matpakker levert fra sentralkjøkkenet
kan innføres fra skolestart høsten 2021. Det legges inn midler til nødvendige
investeringer ifm innføringen.

Noter til driftsbudsjett med
økonomiplan
Kommunedirektøren presenterte i kommunestyremøte den 26. november prosjektet
VI2013 der det skal etableres en egen enhet for forebygging og mestring. Vi ønsker
dette velkommen da det ligger et stort potensiale i denne enheten til å bli god på
tidlig innsats, hjelpe flere barn gjennom en vanskelig hverdag og unngå store utgifter
til oppfølging og sosialhjelp i ettertid. For å støtte oppstarten av denne virksomheten
går vi inn med et kraftfult løft på 2,8 millioner til det forebyggende arbeidet.

5

I tillegg til investeringsbudsjettet foreslår vi å delfinansiere skolematen de to første
årene med 500 tusen kr for deretter å trappe ned til 200 tusen da vi forventer at staten
etter hvert vil komme med tilskudd til skolemat.

6

Newtonrommet beholdes og kuttes ikke ut i kommende budsjett. Dette vil være en
viktig del av fagfornyingen i skolen.
Investering av utstyr og inventar i skoler og barnehager
Det populære tilbudet i Carbon må utvides og ses i sammenheng med øvrig
forebyggende virksomhet i enhet for forebygging og mestring

7
9
10

Den skisserte innsparingen i kulturskolen trekkes ikke inn men benyttes til å øke
tilbudet og redusere ventelistene.

11

Eventyrstien er et positivt tiltak og legges inn med støtte på samme nivå som
tidligere.
Idretten utgjør en viktig del av det totale inkluderings og forebyggende arbeidet i
Stjørdal og gis en økt driftstøtte på 250 000 kr.
Det gjøres masse bra frivillig arbeid i stjørdal, blant annet innenfor
inkluderingsområdet, helseberedskap og for psykisk helse. Vi legger derfor opp til en
økt støtte til frivilligheten på 500 000 kr

12
13

14

HKH-rapporten fra 2019 pekte på et utfordrende ungdomsmiljø på stjørdal, blant
annet med bruk av rus. Det er derfor behov for å styrke nattevandringen fremfor å
fjerne den. Her får vi mye forebygging og sikkerhet for hver krone.

15

Det settes av penger til å levere vann til ulike isflater i kommunen, dette vil være et
samarbeid med frivillige.
Nåværende driftsform på Bonitas beholdes og støtten økes for å blant annet kunne gi
økt åpningstid.

16
17
18
19

Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes uten kutt
Kantinedrift på omsorgssentra og aktivitetssenteret beholdes
Det vil fortsatt være behov for heldøgns omsorg i kommunedelene etter at
demenslandsbyen i Fosslia står ferdig. Det er i dag mange som ønsker seg en plass i
bosentrene og vi får stadig flere eldre i årene som kommer. Det kan derfor ikke
kuttes i dette tilbudet.

20

Det er fortsatt et stort behov for investeringer i utstyr og inventar i omsorgssektoren,
det settes av 2 mill til dette i 2021

21-22

Det ansettes aktivitører i omsorg med formål om å gi et tilbud som hindrer inaktivitet
og ensomhet blant eldre. Dette må også ses i sammenheng med en
aktivitetskoordinator som kan være en døråpner for frivilligheten og koordinere
aktiviteter for de eldre.
Det settes av midler for å øke tilbudet om fysioterapi og lymfedrenasje. Dette ble
kuttet i budsjettet for 2020 og mange står uten tilbud i kommunen.
Økte kapitalkostnader på investeringer, vi har her tatt utgangspunkt i 30 års
nedbetalingstid og 2 % rente som gir en liten rentemargin ift KD's anslag
Vi ønsker en raskere utskifting av gatelys med gammel teknologi til ny
energibesparende LED belysning. Dette vil gi muligheter for å unngå slokking av
lyset på natt i større deler av kommunen.

23
24
25-26

27
28
29

30
31

32

33
34
35

Unngå vedlikeholdskutt i bygg
Unngå vedlikeholdskutt veg
Mange av våre skolebarn har i dag gratis skoleskyss som følge av trafikkfarlig veg.
Vi ønsker derfor en ekstra innsats på disse skolevegene for å gi barna muligheten til å
gå til skole og fritidstilbud og gi en besparelse på budsjettene til skoleskyss i
fremtiden.
Landbrukssamarbeid med Meråker ønskes videreført
Koronapandemien har vist hvor viktig det er med godt renhold. Dette er ikke et
område det kan kuttes i og vi foreslår derfor en økning på 500 tusen til økt renhold
for å unngå smittespredning
Vi foreslår 300 tusen kr til tilrettelegging av nye turområder i kommunen. Dette kan
skje gjennom et samarbeid med frivilligheten.
Det kuttes ikke i vedlikeholdsmidler til ansatte, og kuttet fra 2020 i oppvekst
reverseres
Det settes av midler til MOT programmet i skolene
Biblioteket styrkes med 200 tusen kr

Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet
og SV
1
2
3
4

Ekstraordinært tilskudd priv. Bhg
Styrking av fastlegeordningen
Luftfartsforum økning
Økt tilskudd til næringsforeningen i
VR
Beløpene dekkes inn av redusert
overskudd
Sum endringer ift forslag AP+SV
Nytt driftsresultat

2021
500
650
200

2022

2023

2024

650
200

650
200

650
200

150

150

150

150

1 500
13 875

1 000
20 602

1 000
11 015

1 000
13 729

Noter
1
2
3-4

Ekstraordinært tilskudd priv. Bhg som følge av innføring av bemanningsnormen og
etterslep i tilskuddene. Dette er en oppfølging av vårt forslag i budsjettet for 2020
Forslaget om uttrekk av midler til bosenterlege blir i stedet overført til styrking av
fastlegeordningen.
I stedet for å kutte foreslår vi å øke tilskuddet til Luftfartsforum og
næringsforeningen i VR. Dette med bakgrunn i den alvorlige situasjonen næringslivet
i kommunen har havnet i som følge av Koronapandemien.

Verbalforslag fra Arbeiderpartiet og SV
1
Kommunedirektøren bes fortsette det gode arbeidet for en heltidskultur, der det
satses på hele stillinger. Dette er bra for de ansatte som får økt sine stillingsandeler
og for de som er i behov for tjenester får færre å forholde seg til.
2

Kommunestyret er tilfreds med den gode måten ansatte i Stjørdal kommune har
håndtert pandemien Covid-19 og forventer at den fortsatt vil håndteres på samme
kvalitetsmessige, informative og trygge måte i 2021.

3

Kommunedirektøren bes utrede løsninger for egne vanningsanlegg til landbruket.
Dette for å bidra til å øke matvareproduksjonen i kommunen.

4

Kommunedirektøren bes legge frem sak i løpet av 2021 om gjenåpning av
Husbymarka barnehage.
Det fremlegges en sak om utvidelse av tiden gatelysene er påslått, og en plan for når
gatelysene kan være påslått i hele den mørke perioden av døgnet.

5
6

Utskifting av gatelys prioriteres rundt skolene slik at man unngår mørke soner på
steder der barn går til skolen slik som i Skolegata

7

For å ivareta kontrollutvalgets uavhengige rolle gis utvalget adgang til å bruke inntil
kr 350 tusen kr til kjøp av tjenester, dersom det oppstår et ekstraordinært
ressursbehov i kontrollsammenheng. Beløpet kan tas fra disposisjonsfondet.

Anja Ristad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
SVs EKSTRASATSINGER – ENDRINGER DRIFT
Koronapakke for barn og unge
Ingen avkorting i sosialhjelp for barnetrygd
Gratis hall-leie for barne-/ungdomsaktiviteter
Familieteamet (1 årsverk)
Miljøveileder skole (2 årsverk)
Økte lærerressurser i skolene (5 årsverk)
Stor salamander i Stjørdal
Elva som pedagogisk ressurs
Gården som pedagogisk ressurs
Opprettholde bosenterlege
Styrking branntjenesten
SUM

3 000 000 (1)
1 200 000
1 500 000
900 000
1 500 000
4 250 000 (2)
400 000 (3)
50 000
81 000
650 000
350 000
13 881 000

INNDEKNING – ØKTE INNTEKTER OG ANNEN FINANSIERING
Kutt i politikerlønn
650 000
Avvikling av stilling assisterende rådmann
1 300 000
Parkeringsavgift i sentrum (3/4 år)
2 000 000
Statlige koronamidler (andel)
3 000 000
Besparelse brannvernsamarbeid
700 000
Statlig tilskudd fastleger
876 000
Redusert økning snøbrøyteavtaler
900 000
Reduksjon i overskudd
4 455 000
SUM
13 881 000
Nytt driftsresultat 2021:

10 920 000

NOTER
1) I 2021 skal vi ut av pandemien. Koronasituasjonen har nok blitt opplevd som særlig
dramatisk av mange barn og unge, og hvordan dette kan prege dem vet vi ennå lite om. SV vil at
Stjørdal kommune skal gjøre det vi kan for å ta barn og unge tilbake til «normalen» på en best
mulig måte. Derfor foreslår vi nå en koronapakke for barn og unge på 3 millioner kr i
kommunebudsjettet for 2021. Midlene er tenkt brukt til å kartlegge behov og gjøre forberedelser
til å ta barn og unge ut av pandemisituasjonen, med tiltak som vil gjøre det lettere å komme
tilbake til «normalen». Dette handler bl.a. om oppfølging og forebygging av senvirkninger etter
koronaen. De konkrete tiltakene utformes av fagpersonene bl.a. gjennom Ungdomskontakten og
SLT.
2) Det er betydelige udekkede behov i skolene. Som et minimum skal alle Stjørdals skoler nå
bemanningsnormen.
3) Målrettede midler for å styrke og profilere Stjørdals egen ansvarsart. Tiltak for både bevaring
av artens leveområder og formidling.
VERBALFORSLAG
1) Et særlig prioritert mål i 2021 er å forebygge psykososiale virkninger av koronasituasjonen
hos barn og unge, og sørge for at de kommer tilbake til en normal hverdag på en best mulig
måte.
2) Stjørdal skal være en foregangskommune for klima- og miljøtiltak.
Kommunen skal som planmyndighet tilrettelegge for en arealbruk som reduserer klimautslipp
og ivaretar naturmangfoldet, blant annet ved å hindre nedbygging av myr.

Espen Myhr Grandalsmo (R) fremmet følgende forslag:
Budsjett fra Rødt Stjørdal 2021:

Alle endringer i forhold til rådmannens forslag
(tall i hele tusen)
Post

2021

2022

2023

2024

Noter

Reduksjon i politisk styring

300

300

300

300

A

Økte rammer pga endring til 0,4% driftsresultat

23640 31117

22152 25773 B

Styrking av PPT

1000

1000

1000

1000

C

økning tidlig innsats i barnehagen

500

500

500

1000

D

Grønn omsorg beholdes

400

400

400

400

E

Styrking av ungdomskontakten

800

800

800

800

F

Bonitas videreføres som idag

330

330

330

300

G

Aktivitører i omsorg

300

300

300

300

H

Økning ressurs BV

1500

1500

1500

1500

I

Videre drift newton-rommet

200

400

400

400

J

Vedlikehold kommunale bygg

1000

1000

550

K

Vedlikehold kommunale veger

200

200

100

100

L

Styrking bemanning renhold

1000

1000

1000

1000

M

Økt søskenmoderasjon SFO og kulturskole

40

100

100

100

N

Reduksjon makspris i barnehage

1500

1500

1500

1500

O

Inntekter

Utgifter:

Økning etat oppvekst. Lærerressurser

5000

5000

5000

5000

P

Økning i ressurser til spes.ped

2500

2500

2500

2500

Q

Slå på gatelys om natten

350

350

350

350

R

Barnetrygd inntektsberegnes ikke ved
sosialhjelpsberegning

800

800

800

800

S

Gjeninnføre grunnskoleteamet

1000

1000

1000

1000

T

Prosjekt økt grunnbemanning

600

600

0

0

U

Innføre lavere leiepris kommunale boliger

1500

1500

1500

1500

V

Øke ressurser Carbon friitdsklubb

500

500

200

500

W

Eventyrstien

90

90

90

90

X

Kimen-sommer

340

340

340

340

Y

Arbeid med integrering

1700

1700

1700

1700

Z

Kantiner ved bosentrene videreføres

450

450

450

450

Æ

Økte kapitalkostnader i forbindelse med
investeringer

40

600

1860

2560

Ø

Innkjøp av utstyr til skole og barnehager

3000

Å

Total

23640 27460

24020 25770

Nytt driftsresultat

8964

7148

12683

9067

Investeringer:

Post

2021

2022

2023

2024

Note

Hegra Ungdomsskole

2000

28000

28000

0

AA

Noter til budsjett:
A: Vi innfører en reduksjon i budsjettet til politisk styring på 300.000. Vi har vært igjennom et
spesielt år der alle har måtte vise måtehold og det oppfordres til dugnader på alle kanter. Dette
anses som politikernes del av dugnaden; En reduksjon i godtgjørelsene
B: Der kommunedirektøren legger opp til mellom 1,4% og 1,8% driftsresultat i
økonomiperioden 2021-2024 mener vi at det er bedre å bruke pengene på innbyggerne og
reduserer resultatkravet til 0,4%. Dette gjør at vi får mer penger å disponere inn i
driftsbudsjettet.
C: Det planlagte kuttet i PPT på en stilling står i dag på vent grunnet utfallet av VI2030. Dette
føles usikkert for de ansatte. Det må heller satses på PPT og derfor foreslår vi en økning i
budsjettet til dette. Dagens bemanning vil dermed opprettholdes også etter VI2030 er avklart.
D: Vi ønsker å øke fokus på tidlig innsats i barnehagene, ved å øke ressursbruken til slike tiltak.
E: Grønn omsorg videreføres.
F: Ungdomskontaktens ressurser opprettholdes og styrker ytterligere. Sett i lys av den siste
tidens avsløringer om ungdomsmiljøet i Stjørdal knyttet til rusproblematikk trengs disse
ressursene mer enn noen gang.
G: Bonitas oppleves som en trygg havn for mange. Det er særdeles viktig at dette tilbudet
opprettholdes der de som benytter seg av det føler seg trygg og i vante omgivelser.
H: Det ansettes aktivitører som jobber på bosenter og sykehjem i kommunen. Dette er tiltak som
treffer godt i arbeidet med å sosialisere de eldre og pleietrengende i hverdagen.
I: Barnevernet beholder sine midler. Dette er også et samarbeid mellom kommunene i
Værnesregionen, og Stjørdal må ta sitt ansvar for den totale ressursen som disponeres i
barnevernet. Man ser også at sykefraværet er høyt hos barnevernsansatte. En økende
arbeidsbelastning for hver enkelt ansatt ved et eventuelt kutt kan øke graden av sykemeldte.
J: Newtonrommet på kimen videreføres. Alternativ praktisk læring har god effekt på barn som
trenger varierte skoledager.
K: Vedlikehold på kommunale bygg er god forvaltning av eiendomsmasse og kommunens
verdier. Posten økes slika t flere bygg kan vedlikeholdes kontinuerlig for å minske etterslep.
L: Vedlikehold på kommunale veier økes. Tett vedlikehold er billigere i lengden enn å
forsømme dette over tid.
M: Styrking av bemanningen i renhold. Renhold er tungt belastende arbeid, der de i dag har for
mye areal per ansatt. Dette gjenspeiles i sykemeldingsgraden de siste årene. Nå har de fått denne
på rett vei. Det er også en uunnværlig tjeneste nå med økt fokus på å hindre smittespredning

N: Søskenmoderasjon innenfor kulturskolen er tiltak som avhjelper privatøkonomien til mange
foreldre med flere barn innenfor kulturskolen. En økt søskenmoderasjon vil gjøre at mange
familier med flere barn vil få mulighet til at deres håpefulle deltar på kulturskolen.
O: Barnehage er dyrt for mange. Vi ønsker å redusere maksprisen for foreldrebetaling for å
sørge for at barnehage skal bli rimeligere. På sikt ønsker vi å gi mer reduksjon.
P: Skolen tilføres 4 millioner til å ansette flere lærere. Dette et viktig ledd i arbeidet med å
innføre 2-lærersystem i alle klasser på sikt.
Q: Spesialundervisning har de siste årene opplevd en politisk styrt reduksjon. Dette gir utslag i
at mange barn har mistet helt eller delvis timer som skal gå til spes.ped. Vi ønsker å øke midlene
øremerket til disse barna.
R: Gatelys/veibelysning lyser også på natten. Dette skaper trygghet for innbyggerne og de som
ferdes på natt i forbindelse med turnusarbeid/nattearbeid.
S: Praksisen med at sosialhjelpsmottakere får fratrekk i stønad tilsvarende barnetrygden
avvikles. Dette henger tett sammen med å bekjempe barnefattigdom i Stjørdal kommune
T: Grunnskoleteamet som ble nedlagt gjeninnføres. Dette var en stor suksess i arbeidet mot
skolevegring.
U: Det settes av midler til å øke grunnbemanningen i en utvalgt enhet i etat omsorg, i tråd med
vedtak i 2015 etter forslag fra Rødt som enda ikke er gjennomført.
V: Leieprisen på kommunale boliger senkes. Kommunale boliger leies ofte av folk i en
vanskelig livssituasjon. Dette forsterkes dersom kommunen skal drive butikk av utleieforholdet.
Leieprisene må derfor senkes under markedspris på sikt.
W: Carbon får midler til å holde åpent også på lørdager. Dette er et viktig ledd i
ungdomsarbeidet som trengs mer enn noen gang
X: Eventyrstien arrangeres i de kommende årene. Dette er det mange som har stor glede av, og
er et arrangement for alle. Det vil vi videreføre
Y: Kimen-sommer utvides til å ha kapasitet til 100 barn. Det betyr at vi bevilger midler til å
ansette flere til dette. Forutsatt at sommeren 2021 ikke bærer breg av covid-19 tilatak som gjør
en gjennomføring vanskelig.
Z: Etter omorganisering, strukturendring og samlokalisering av Flyktningtjenesten, Enslige
mindreårige team og Voksenopplæringssenteret til ny Integreringstjeneste, har kommunen
oppnådd et redusert utgiftsnivå. Det betyr at man kan bruke mer av pengene til faktisk
integreringstiltak i stedet for å ta de inn som kutt. Å integrere flyktninger er god investering og
et steg på veien til å gjøre de selvstendige deltakere i samfunnet.
Æ: Kantine på bosentrene er et viktig og godt innslag i miljøet til beboerne. Dette vil vi
videreføre og sørge for at blir en aktiv del av bosentrene.

Ø: Økte renter og avdrag på grunn av økte investering til Hegra Ungdomsskole i
økonomiperioden
Å: Mange barnehager og skoler har apparater og utstyr som er modent for utskifting. Vi setter
derfor av en pott på 3 mill til innkjøp av nytt utstyr i 2022
AA: Vi legger inn Hegra Ungdomsskole i denne perioden med en investering på 58 millioner.
Dette vil gi en fullverdig utbygging som er pedagogisk forsvarlig, samtidig som vi vil etablere
tilfredsstillende trafikktiltak og gode uteområder. Det etterstrebes også en utbygging som er i
tråd med kommunen klima og miljømål.

Torgrim Hallem (V) fremmet følgende forslag:
1. I forbindelse med planlegging av oppvekstreformen ber kommunestyret om at
kommunedirektøren legger fram en sak til politisk behandling hvor man redegjør for
eventuelle nødvendige strukturelle endringer innenfor ulike tjenesteområder som berører
barn og unge. Redegjørelsen bør være faglig begrunnet slik at kommunestyret kan ta
stilling til hvordan kommunen best mulig kan lykkes med reformen slik at barn og unger
får best mulig tjenester. Tjenesteområdene det omfatter vil være barnevern, PPT,
barnehager, skoler og helsestasjon. Målet må være å styrke eksisterende tilbud, samt
ivareta nye oppgaver som omfattes av reformen. Kommunestyret ber om at denne saken
legges frem i god tid før budsjettbehandlingen høsten 2021.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere skolene og barnehagene når de ekstra
bevilgede Corona midlene fra regjeringen skal fordeles. Dette i tråd med oppfordringen
fra kunnskapsministeren. Midlene bør disponeres slik at det bidrar til å styrke det faglige
tilbudet til elevene og barna og ta igjen etterslep som har oppstått som følge av
smitteverntiltak og nedstenging under pandemien.

Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende verbalforslag (punkt 6):
Rehabiliteringen av Hegra U tar utgangspunkt i utbyggingsløsningen for 58,5 millioner fra
september. Utbyggingen korrigeres slik at tilbygg reduseres fra 212 til 35 kvm lik romløsning
valgt i 37,5-millionersalternativet. Man går bort fra ambisjon om å nå passivhusstandard. Det
skal planlegges for bruk av minimum 2 millioner på utomhus og 2 millioner på inventar.
Innenfor rammen prioriteres rehabiliteringstiltak som bidrar til å øke forventet gjenstående
levetid på bygget, samt miljøvennlige oppvarmingsløsninger. Samspillsmodellen legges til
grunn før målpris fastsettes. I den grad denne overstiger 47 millioner skal det overskytende
finansieres med et tilsvarende nedtrekk i byggvedlikeholdsrammene i kommunens driftsbudsjett
for 2021 og/eller tilbygget på 35 kvm kunne tas bort. Endelig sluttkostnad som måtte overstige
45 millioner justeres mot byggvedlikeholdsrammene i kommunens driftsbudsjett for 2022.

Siv Sætran (SP) og Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende verbalforslag:
Kommunedirektøren tar utgangspunkt i økonomiplanavsetningen på 8,9mill til bergkunstsenter
og Kulturdepartementets godkjenning av omdisponeringen av 10mill til et kompetansesenter for
bergkunst ved Stjørdal Museum Værnes, for å starte arbeidet med dette.
Inkludert i denne vurderingen er det også naturlig å hensynta økte driftsavsettinger på 500 000kr
årlig i økonomiplanen til bergkunstsenter.
Arbeidet med et slikt kompetansesenter skal gjøres i tett samarbeid med Trøndelag
Fylkeskommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som på sin side vil stå for driften av et
slikt fremtidig kompetansesenter.

Torger Størseth (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Samtidig vil kommunen støtte arbeidet med etablering av formidlingssenter for bronsealderen i
Hegra.

Morten Harper (SV) fremmet følgende verbalforslag nytt punkt:
Kommunestyret tar Klima- og miljøbudsjett 2021-2024 til etterretning.

VOTERING:
Formannskapets innstilling punktene 1 – 6 vedtatt med 38 stemmer mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling punkt 7 vedtatt med 26 stemmer mot 14 stemmer.
Alternativ votering mellom Rødts helhetlige forslag og formannskapets innstilling tabell og
noter: Rødts forslag falt med 38 stemmer mot 2 stemmer for forslaget.
Alternativ votering mellom AP/SV helhetlige forslag og formannskapets innstilling tabell og
noter: AP/SV`s helhetlige forslag falt med 26 stemmer mot 14 stemmer for forslaget.

Alternativ votering mellom SP, H, FRP, MDG og KRF`s helhetlige forslag og formannskapets
innstilling tabell og noter: SP, H, FRP, MDG og KRF`s helhetlige forslag vedtatt med 26
stemmer mot 14 stemmer.
Formannskapets verbalforslag:
1.
Punktene 1, 2, 3, 5 og 6, enstemmig vedtatt.
Punkt 4 vedtatt med 32 stemmer mot 8 stemmer.
B)
Punkt 1: Enstemmig vedtatt
Punkt 2: Vedtatt med 26 stemmer mot 14 stemmer
Punkt 3: Vedtatt med 29 stemmer mot 11 stemmer
Punkt 4: Enstemmig vedtatt
Punkt 5: Enstemmig vedtatt
Punkt 6: Enstemmig vedtatt
Punkt 7: Vedtatt med 26 mot 14 stemmer
Punkt 8: Vedtatt med 35 stemmer mot 5 stemmer.

Øvrige verbalforslag i innstillingen fra formannskapet:
1. Enstemmig
2. Enstemmig
3. Enstemmig
4. Enstemmig
5. Enstemmig

Verbalforslag AP/SV:
Punkt 1: Falt med 25 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.
Punkt 2: Falt med 25 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.
Punkt 3: Oversendes kommunedirektøren for vurdering opp imot rullering av landbruksplan,
enstemmig vedtatt

Punkt 4: Falt med 26 stemmer mot 14 stemmer for forslaget.
Punkt 5: Falt med 26 stemmer mot 14 stemmer for forslaget.
Punkt 6: Falt med 25 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.
Punkt 7: Enstemmig vedtatt

SV`s verbalforslag:
Punkt 1: Falt med 26 stemmer mot 14 stemmer for forslaget.
Punkt 2: Falt med 26 stemmer mot 14 stemmer for forslaget.

Ivar Vigdenes (SP) verbalforslag (nytt punkt 6) angående Hegra Ungdomsskole vedtatt med 34
stemmer mot 6 stemmer.

Sandviks (H) og Sætrans (SP) verbalforslag angående kompetansesenter bergkunst, vedtatt
med 37 stemmer mot 3 stemmer.
Størseth (A) tilleggsforslag til Sandviks (H) og Sætrans (SP) verbalforslag falt med 26 stemmer
mot 14 stemmer.

Hallems (V) verbalforslag:
Punkt 1: Falt med 37 stemmer mot 3 stemmer.
Punkt 2: Falt med 28 stemmer mot 12 stemmer.
Harpers (SV) verbalforslag falt med 24 mot 16 stemmer.

Innstilling i Formannskapet - 02.12.2020
1.

a. Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2021 vedtas slik det fremgår
av bevilgningsoversikt investering A (kap 6.4), og for enkeltinvesteringer i tråd med
kapittel 6.1.
b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som KD har foreslått i framlegget til
driftsbudsjett for 2021 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter (kap 9).
c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2021 vedtas som nettorammer fordelt på følgende
ansvarsområder i henhold til bevilgningsoversikt drift B:

d. Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 319 122 000,- og startlån på kr
80 000 000,- for budsjettåret 2021.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå
låneavtaler for kommunens innlån og utlån. KD gis videre fullmakt til å gjennomføre
refinansiering av lån.
3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
4. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune
gjeldende fra og med 1.1.2021 slik dette fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser
2021».
5. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet
for årene 2022-2024 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være
økonomisk retningsgivende for kommunens etater.
6. Festeavgiften for gravlunder indeksreguleres årlig i tråd med konsumprisindeksen (SSB).
7 Kommunestyret vedtar at følgende finansielle måltall skal gjelde for planperioden:
• Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %
• Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden (4 år) skal
ikke overstige 5 % av driftsinntektene
• Disposisjonsfondet skal være over 8 % av driftsinntektene

NOTER SOM FØLGER TABELLVEDTAK SOM ANGITT
a) Det tas høyde for en mulig rehabilitering av Hegra Ungdomsskole oppad begrenset til 45 millioner
kroner. Beløpet ses i sammenheng med note b og c.
b) For klima- og miljøtiltakene i prosjektet benyttes hhv. 2,5 millioner i 2021 og 1,4 millioner i 2022 av
allerede avsatt ramme til klima- og miljøinvesteringer i kommunedirektørens budsjett- og
økonomiplanforslag.
c) Riving og sikringstiltak i Hegra påvirkes som en følge av den eventuelle rehabiliteringen.
d) Linjen viser samlede beregnede økte kapitalkostnader når tatt utgangspunkt i rentekostnader på 2%
og en avdragstid på 40 år, hvor avdrag først løper fra første år etter investeringen. Eventuelle andre
beregningsforutsetninger her justeres inn administrativt.
1) Viser til note d. Endring i kapitalkostnadene påvirkes videre positivt av styrket netto driftsresultat i
linje 26. Dette er ikke tatt høyde for og justeres på samme måte.
2) Kantinedriften ved bosentrene opprettholdes som i dag. Kommunestyret er imidlertid åpen for faglig
begrunnede endringer både av kvalitetsmessig og økonomisk karakter.
3) Bosenterlegefunksjonen ved bosentrene opprettholdes.
4) Innsparingsforslag vedrørende Bonitas gjennomføres ikke.
5) Tilskudd til næringsforeningen videreføres på dagens nivå.
6) Tilskudd til luftfartsforum videreføres på dagens nivå. Luftfartsforum er imidlertid inne i et
strategiarbeid, og videre engasjement (form, innretning og nivå) bør vurderes naturlig i etterkant av
dette arbeidet.
7) Kommunestyret ønsker fortsatt benyttelse av Newton-rommet på Kimen i undervisningsøyemed. Det
er videre vanskelig å identifisere innsparingspotensialet ved en avslutning. Ved eventuelle framtidige
endringsforslag tilknyttet bruken av Newton-rommet må dette synliggjøres grundigere.
8) Det vises til forslag om nedtrekk i bygg- og veivedlikehold på hhv. 100.000 kroner hver. Denne
reduksjonen gjennomføres ikke, og tidligere bevilgningsøkninger består. Det vises også til utallfestede
innsparinger i FDV ved fraflytting fra Fosslia. Disse frigjøres til samme formål: en forsterket innsats
innenfor vedlikehold i kommunen.
9) Det vises til vedtatt handlingsplan for utvikling av Stjørdal som studiested. Det settes av et beløp på
250.000 i 2021, økende til 500.000 årlig fra 2022 for å understøtte denne. Kommunedirektøren bes om
innen sommeren 2021 å fremme sak til politisk behandling om benyttelse av midlene. Bidrag til
opprettelse av stipendiatstilling vurderes i denne sammenheng, men pengene kan også benyttes på
andre måter.
10) Formannskapets disposisjonspost trappes opp for å håndtere uforutsette, men ønskede
bevilgningsøkninger løpende gjennom budsjettåret.
11) Tilskuddet til nattevandring består.

12) Det avsettes en egen post for velferdsmidler rettet mot kommunens ansatte. Kommunedirektøren
foretar nærmere fordeling og disponering av midlene på tvers av etater og enheter.
13) Ansattefest i kommunen søkes gjennomført årlig fra og med 2022, også som en understøttelse av
kommunens byfestuke.
14) Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak om nedsettelse av et politisk utvalg for å vurdere
spørsmålet om antall kommunestyremedlemmer i neste periode innen sommeren 2022. Utvalget må
avgi innstilling høsten 2022.
15) Inngåelse av samarbeid om interkommunal brannverntjeneste gir innsparinger som med dette
trekkes ut.
16) Av uttrekket i note 15 tilbakeføres halvparten av beløpet som en styrking av branntjenesten.
17) I kommunedirektørens forslag til budsjett er det foreslått 1,8 millioner mer til snøbrøyteavtaler med
utgangspunkt i inneværende års budsjett på 4,415 millioner. Basert på indeksert faktisk gjennomsnittlig
forbruk i perioden 2015-2019, korrigert for en lønns- og prisvekst beregnet 16,5% fra 2016 til 2021,
samt hensyntatt en ekstraordinær økning i beredskapskostnad så reduseres økningen til 0,9 millioner.
18) Kommunen har tidligere besluttet en rekke styrkingstiltak overfor fastlegetjenesten. Flere fremgår
av gjeldende økonomiplan, og suppleres med nye i den nåværende til behandling. Midlene over
statsbudsjett til dette formålet trekkes derfor ut. Må også sees i sammenheng med note 19.
19) Det gjennomføres ikke ansettelse av kommunale fastleger før etter en grundig vurdering, og som
tas opp til fornyet politisk behandling fortrinnsvis først ved neste års rullering av budsjett- og
økonomiplan.
20) NAV har et egenfastsatt målbilde for reduksjon i sosialhjelpsutbetalinger knyttet til endringer i
forvaltningspraksis på 1,4 millioner årlig. Oppnås dette gir kommunestyret rom for at halvparten legges
igjen i tjenesten og kan omsettes i økte stillingsårsverk. Bevilgningsendringen vil trolig også påvirke
øvrige deltakerkommuners budsjettavsetninger og dette må kommuniseres disse.
21) Fjernvarme i gågata slås først av i neste vintersesong. Kommunedirektøren forbereder dette,
tilføres reelle midler tilsvarende faktisk kostnadsnivå for neste års budsjett, og trekkes tilsvarende fra
2022.
22) Økning i årlig driftstilskudd til Selbuskogen skisenter holdes på 50.000 som fastsatt ved salderingen i
juni.
23) Det er et godt prinsipp at innkjøp av nødvendig driftsmateriell håndteres innenfor de løpende
budsjettavsetninger på etats- og enhetsnivå. Årlig brukes det flere millioner til innkjøp av læremidler,
og størrelsen på bevilgningsøkningen til rammen synes dårlig begrunnet og kalkulert.
Bevilgingsøkningen opprettholdes imidlertid i tråd med kommunedirektørens forslag for neste års
budsjett, men videre forslag om bevilgningsøkninger fra 2022 må begrunnes grundigere.
24) Visit Trondheim er inne i en revurdering av sin strategi og virksomhet hensyntatt de spesielle
utfordringene av i dag. På samme måte bes kommunedirektøren om fram mot neste budsjett- og
økonomiplanbehandling om å vurdere kommunens rolle og deltagelse inn mot reiselivsnæringen. Evt.
bevilgningsøkninger på denne bakgrunn må da foreslås tatt inn igjen ved neste gangs rullering av
budsjett- og økonomiplan.

25) Kommunen varsler uttreden fra medlemsorganisasjonen Naboer AB ved utgangen av inneværende
avtaleperiode.
26) Netto driftsresultat i perioden styrkes, og muligheten for egenkapitalfinansiering av investeringer
likeså. Det er ikke tatt høyde for den positive effekt dette har på kapitalkostnadene. Dette er allikevel
beskjedent i dette forslaget og justeres inn av kommunedirektør.
VERBALFORSLAG:
A) De særlig prioriterte mål for 2021 fastsettes til:
13) Håndtere Covid19-situasjonen trygt, kvalitetsmessig og økonomisk.
14) Forberede og forbedre barnevernet kvalitetsmessig og økonomisk fram mot
barnevernsreformen.
15) Øke heltidsandelen blant ansatte i Stjørdal kommune.
16) Redusere totalkostnadene for sosialhjelp i tråd med egenfastsatt målbilde.
17) Gjennomgå internkontroll- og -rutiner for oppfølging av politiske vedtak.
18) Få på plass styringssystemer og oppfølging som sikrer at innbyggere og næringsliv ved
henvendelser mottar god service og får svar på disse.
B) I budsjett- og økonomiarbeidet 2022-2025 år blir følgende viktig:
17) Budsjett- og økonomiplanforslaget skal ta utgangspunkt i opprinnelig vedtatt budsjett
for 2021 og forklare og foreslå alle endringer med utgangspunkt i dette. Regnskapstall
for 2020 bør gjennomgående synliggjøres i dokumentet.
18) Budsjett og økonomiplanforslaget må videre struktureres på en måte som løfter fram
kommunens 5 overordnede mål slik de kommer frem av kommuneplanens
samfunnsdel, samt de særlig prioriterte målene som følger av lederavtalen. Herunder
tiltak og måloppnåelse.
19) Det legges til grunn at det i budsjettsalderingen kun skal foreslås endringer grunnet i
forhold som ikke var og heller ikke burde være kjent ved tidspunkt for vedtak for det
opprinnelige budsjettet, og som samtidig ikke kan avvente neste hovedbudsjett.
20) Det må utarbeides et budsjett- og økonomiplanforslag for 2022-2025 som fanger opp
effektene av uttreden av SIO, gjør nødvendige avsetninger for å håndtere dette, samt
oppdaterer investeringsrammer og fanger opp drifts- og vedlikeholdskostnader ved alle
investeringstiltak.
21) Det bør gjøres bruk av sammenlignende verktøy for å identifisere tjenesteområder hvor
Stjørdal ligger høyt i ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Dette som et
utgangspunkt for nærmere spesifikke tiltaksvurderinger.
22) En ytterligere satsing på innovasjon, teknologi og digitalisering som et verktøy for både
økt kvalitet og reduserte kostnader/årsverk må videreføres.
23) En vurdering av konkurranseutsetting som et virkemiddel for økonomiske
kostnadsreduksjoner bør foretas.
24) Kommunedirektøren bes utrede en ordning hvor mindreforbruk på enhetsnivå kan
overføres neste budsjettår. En modell som vurderes er hvor en slik overføring
forutsettes av et mindreforbruk for etatene samlet, samt samlet for enhetene innenfor
egen etat, og hvor overføringen blir avkortet mht. størrelsen på de to forutgående, slik

at man samlet kommer ut i balanse. Det må finnes løsninger som korrigerer for
resultateffekten dette gir opp mot netto driftsresultatmålet.

Behandling i Formannskapet - 02.12.2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.
a. Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2021 vedtas slik det fremgår
av bevilgningsoversikt investering A (kap 6.4), og for enkeltinvesteringer i tråd med
kapittel 6.1.
b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som KD har foreslått i framlegget til
driftsbudsjett for 2021 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter (kap 9).
c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2021 vedtas som nettorammer fordelt på følgende
ansvarsområder i henhold til bevilgningsoversikt drift B:

d. Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 319 122 000,- og startlån på kr
80 000 000,- for budsjettåret 2021.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå
låneavtaler for kommunens innlån og utlån. KD gis videre fullmakt til å gjennomføre
refinansiering av lån.
3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
4. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune
gjeldende fra og med 1.1.2021 slik dette fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser
2021».
5. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet
for årene 2022-2024 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være
økonomisk retningsgivende for kommunens etater.
6. Festeavgiften for gravlunder indeksreguleres årlig i tråd med konsumprisindeksen (SSB).
7 Kommunestyret vedtar at følgende finansielle måltall skal gjelde for planperioden:
• Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %
• Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden (4 år) skal
ikke overstige 5 % av driftsinntektene
• Disposisjonsfondet skal være over 8 % av driftsinntektene

Ivar Vigdenes (SP) på vegne av SP, H, FRP, MDG og KRF, fremmet følgende endringsforslag:

NOTER SOM FØLGER TABELLVEDTAK SOM ANGITT
a) Det tas høyde for en mulig rehabilitering av Hegra Ungdomsskole oppad begrenset til 45 millioner
kroner. Beløpet ses i sammenheng med note b og c.
b) For klima- og miljøtiltakene i prosjektet benyttes hhv. 2,5 millioner i 2021 og 1,4 millioner i 2022 av
allerede avsatt ramme til klima- og miljøinvesteringer i kommunedirektørens budsjett- og
økonomiplanforslag.
c) Riving og sikringstiltak i Hegra påvirkes som en følge av den eventuelle rehabiliteringen.

d) Linjen viser samlede beregnede økte kapitalkostnader når tatt utgangspunkt i rentekostnader på 2%
og en avdragstid på 40 år, hvor avdrag først løper fra første år etter investeringen. Eventuelle andre
beregningsforutsetninger her justeres inn administrativt.
1) Viser til note d. Endring i kapitalkostnadene påvirkes videre positivt av styrket netto driftsresultat i
linje 26. Dette er ikke tatt høyde for og justeres på samme måte.
2) Kantinedriften ved bosentrene opprettholdes som i dag. Kommunestyret er imidlertid åpen for faglig
begrunnede endringer både av kvalitetsmessig og økonomisk karakter.
3) Bosenterlegefunksjonen ved bosentrene opprettholdes.
4) Innsparingsforslag vedrørende Bonitas gjennomføres ikke.
5) Tilskudd til næringsforeningen videreføres på dagens nivå.
6) Tilskudd til luftfartsforum videreføres på dagens nivå. Luftfartsforum er imidlertid inne i et
strategiarbeid, og videre engasjement (form, innretning og nivå) bør vurderes naturlig i etterkant av
dette arbeidet.
7) Kommunestyret ønsker fortsatt benyttelse av Newton-rommet på Kimen i undervisningsøyemed. Det
er videre vanskelig å identifisere innsparingspotensialet ved en avslutning. Ved eventuelle framtidige
endringsforslag tilknyttet bruken av Newton-rommet må dette synliggjøres grundigere.
8) Det vises til forslag om nedtrekk i bygg- og veivedlikehold på hhv. 100.000 kroner hver. Denne
reduksjonen gjennomføres ikke, og tidligere bevilgningsøkninger består. Det vises også til utallfestede
innsparinger i FDV ved fraflytting fra Fosslia. Disse frigjøres til samme formål: en forsterket innsats
innenfor vedlikehold i kommunen.
9) Det vises til vedtatt handlingsplan for utvikling av Stjørdal som studiested. Det settes av et beløp på
250.000 i 2021, økende til 500.000 årlig fra 2022 for å understøtte denne. Kommunedirektøren bes om
innen sommeren 2021 å fremme sak til politisk behandling om benyttelse av midlene. Bidrag til
opprettelse av stipendiatstilling vurderes i denne sammenheng, men pengene kan også benyttes på
andre måter.
10) Formannskapets disposisjonspost trappes opp for å håndtere uforutsette, men ønskede
bevilgningsøkninger løpende gjennom budsjettåret.
11) Tilskuddet til nattevandring består.
12) Det avsettes en egen post for velferdsmidler rettet mot kommunens ansatte. Kommunedirektøren
foretar nærmere fordeling og disponering av midlene på tvers av etater og enheter.
13) Ansattefest i kommunen søkes gjennomført årlig fra og med 2022, også som en understøttelse av
kommunens byfestuke.
14) Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak om nedsettelse av et politisk utvalg for å vurdere
spørsmålet om antall kommunestyremedlemmer i neste periode innen sommeren 2022. Utvalget må
avgi innstilling høsten 2022.

15) Inngåelse av samarbeid om interkommunal brannverntjeneste gir innsparinger som med dette
trekkes ut.
16) Av uttrekket i note 15 tilbakeføres halvparten av beløpet som en styrking av branntjenesten.
17) I kommunedirektørens forslag til budsjett er det foreslått 1,8 millioner mer til snøbrøyteavtaler med
utgangspunkt i inneværende års budsjett på 4,415 millioner. Basert på indeksert faktisk gjennomsnittlig
forbruk i perioden 2015-2019, korrigert for en lønns- og prisvekst beregnet 16,5% fra 2016 til 2021,
samt hensyntatt en ekstraordinær økning i beredskapskostnad så reduseres økningen til 0,9 millioner.
18) Kommunen har tidligere besluttet en rekke styrkingstiltak overfor fastlegetjenesten. Flere fremgår
av gjeldende økonomiplan, og suppleres med nye i den nåværende til behandling. Midlene over
statsbudsjett til dette formålet trekkes derfor ut. Må også sees i sammenheng med note 19.
19) Det gjennomføres ikke ansettelse av kommunale fastleger før etter en grundig vurdering, og som
tas opp til fornyet politisk behandling fortrinnsvis først ved neste års rullering av budsjett- og
økonomiplan.
20) NAV har et egenfastsatt målbilde for reduksjon i sosialhjelpsutbetalinger knyttet til endringer i
forvaltningspraksis på 1,4 millioner årlig. Oppnås dette gir kommunestyret rom for at halvparten legges
igjen i tjenesten og kan omsettes i økte stillingsårsverk. Bevilgningsendringen vil trolig også påvirke
øvrige deltakerkommuners budsjettavsetninger og dette må kommuniseres disse.
21) Fjernvarme i gågata slås først av i neste vintersesong. Kommunedirektøren forbereder dette,
tilføres reelle midler tilsvarende faktisk kostnadsnivå for neste års budsjett, og trekkes tilsvarende fra
2022.
22) Økning i årlig driftstilskudd til Selbuskogen skisenter holdes på 50.000 som fastsatt ved salderingen i
juni.
23) Det er et godt prinsipp at innkjøp av nødvendig driftsmateriell håndteres innenfor de løpende
budsjettavsetninger på etats- og enhetsnivå. Årlig brukes det flere millioner til innkjøp av læremidler,
og størrelsen på bevilgningsøkningen til rammen synes dårlig begrunnet og kalkulert.
Bevilgingsøkningen opprettholdes imidlertid i tråd med kommunedirektørens forslag for neste års
budsjett, men videre forslag om bevilgningsøkninger fra 2022 må begrunnes grundigere.
24) Visit Trondheim er inne i en revurdering av sin strategi og virksomhet hensyntatt de spesielle
utfordringene av i dag. På samme måte bes kommunedirektøren om fram mot neste budsjett- og
økonomiplanbehandling om å vurdere kommunens rolle og deltagelse inn mot reiselivsnæringen. Evt.
bevilgningsøkninger på denne bakgrunn må da foreslås tatt inn igjen ved neste gangs rullering av
budsjett- og økonomiplan.
25) Kommunen varsler uttreden fra medlemsorganisasjonen Naboer AB ved utgangen av inneværende
avtaleperiode.
26) Netto driftsresultat i perioden styrkes, og muligheten for egenkapitalfinansiering av investeringer
likeså. Det er ikke tatt høyde for den positive effekt dette har på kapitalkostnadene. Dette er allikevel
beskjedent i dette forslaget og justeres inn av kommunedirektør.

VERBALFORSLAG:
A) De særlig prioriterte mål for 2021 fastsettes til:
1) Håndtere Covid19-situasjonen trygt, kvalitetsmessig og økonomisk.
2) Forberede og forbedre barnevernet kvalitetsmessig og økonomisk fram mot
barnevernsreformen.
3) Øke heltidsandelen blant ansatte i Stjørdal kommune.
4) Redusere totalkostnadene for sosialhjelp i tråd med egenfastsatt målbilde.
5) Gjennomgå internkontroll- og -rutiner for oppfølging av politiske vedtak.
6) Få på plass styringssystemer og oppfølging som sikrer at innbyggere og næringsliv ved
henvendelser mottar god service og får svar på disse.

B) I budsjett- og økonomiarbeidet 2022-2025 år blir følgende viktig:
1) Budsjett- og økonomiplanforslaget skal ta utgangspunkt i opprinnelig vedtatt budsjett for 2021
og forklare og foreslå alle endringer med utgangspunkt i dette. Regnskapstall for 2020 bør
gjennomgående synliggjøres i dokumentet.
2) Budsjett og økonomiplanforslaget må videre struktureres på en måte som løfter fram
kommunens 5 overordnede mål slik de kommer frem av kommuneplanens samfunnsdel, samt
de særlig prioriterte målene som følger av lederavtalen. Herunder tiltak og måloppnåelse.
3) Det legges til grunn at det i budsjettsalderingen kun skal foreslås endringer grunnet i forhold
som ikke var og heller ikke burde være kjent ved tidspunkt for vedtak for det opprinnelige
budsjettet, og som samtidig ikke kan avvente neste hovedbudsjett.
4) Det må utarbeides et budsjett- og økonomiplanforslag for 2022-2025 som fanger opp effektene
av uttreden av SIO, gjør nødvendige avsetninger for å håndtere dette, samt oppdaterer
investeringsrammer og fanger opp drifts- og vedlikeholdskostnader ved alle investeringstiltak.
5) Det bør gjøres bruk av sammenlignende verktøy for å identifisere tjenesteområder hvor Stjørdal
ligger høyt i ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Dette som et utgangspunkt for
nærmere spesifikke tiltaksvurderinger.
6) En ytterligere satsing på innovasjon, teknologi og digitalisering som et verktøy for både økt
kvalitet og reduserte kostnader/årsverk må videreføres.
7) En vurdering av konkurranseutsetting som et virkemiddel for økonomiske kostnadsreduksjoner
bør foretas.
8) Kommunedirektøren bes utrede en ordning hvor mindreforbruk på enhetsnivå kan overføres
neste budsjettår. En modell som vurderes er hvor en slik overføring forutsettes av et
mindreforbruk for etatene samlet, samt samlet for enhetene innenfor egen etat, og hvor
overføringen blir avkortet mht. størrelsen på de to forutgående, slik at man samlet kommer ut i
balanse. Det må finnes løsninger som korrigerer for resultateffekten dette gir opp mot netto
driftsresultatmålet.

ØVRIGE VERBALFORSLAG:
1) Det vises til forslaget om endret driftsorganisering ved bosentrene. Kommunestyret anerkjenner at
åpningen av nye Fosslia omsorgssenter vil måtte bety en innsparing i den øvrige omsorgsvirksomheten.
Hvordan dette konkret kommer til uttrykk må imidlertid utredes, detaljeres og avklares nærmere,
fortrinnsvis gjennom behandlingen av neste års budsjett- og økonomiplanrullering.
2) For økonomiske og kvalitetsmessige forbedringer i barnevernstjenesten bes kommunedirektøren se
nærmere på mulighetene for et tettere samarbeid med barnevernsinstitusjoner og andre
barnevernstiltak med geografisk nærhet i/til kommunen.
3) Kommunestyret ber om å få utredet et kommunalt eiendomsselskap for utvikling og etablering av
bolig- og næringseiendommer.
4) 2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Kommunedirektøren bes om å ha
oppmerksomhet mot mulige nasjonale midler det kan søkes på til restaurering av naturområder i
Stjørdal.
5) Kommunestyret ber kommunedirektører utrede en fremtidig svømmehall med tilstrekkelig kapasitet
og varmebasseng.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Noter til investeringsbudsjett med
økonomiplan
1

2

3

1-4

Hegra ungdomsskole har et stort behov for oppgradering og rehabilitering. Det er godt
dokumentert i prosessen et minimumsbehov på 58 millioner for dette prosjektet for å sikre
en funksjonell skole med gode uteområder. Det er også kostnadsbesparende å gjennomføre
prosjektet mens man har skolefasiliteter i byggeperioden ved tidligere Hegra barneskole.
Arbeiderpartiet har lenge jobbet for en ny svømmehall i Stjørdal. Dette er nødvendig for å
gi alle innbyggere et tilstrekkelig svømmetilbud. Det gjenstår fortsatt arbeid med vurdering
av plassering av hallen samt prosjektering slik at byggestart kan tidligst starte i 2024. Vi
forventer en prosjektkostnad på omlag 150 mill kroner
Et tilbud om skolemat i Stjørdal bestående av matpakker levert fra sentralkjøkkenet kan
innføres fra skolestart høsten 2021. Det legges inn midler til nødvendige investeringer ifm
innføringen.
Noter til driftsbudsjett med
økonomiplan
Kommunedirektøren presenterte i kommunestyremøte den 26. november prosjektet
VI2013 der det skal etableres en egen enhet for forebygging og mestring. Vi ønsker dette
velkommen da det ligger et stort potensiale i denne enheten til å bli god på tidlig innsats,
hjelpe flere barn gjennom en vanskelig hverdag og unngå store utgifter til oppfølging og
sosialhjelp i ettertid. For å støtte oppstarten av denne virksomheten går vi inn med et
kraftfult løft på 2,8 millioner til det forebyggende arbeidet.

5

I tillegg til investeringsbudsjettet foreslår vi å delfinansiere skolematen de to første årene
med 500 tusen kr for deretter å trappe ned til 200 tusen da vi forventer at staten etter hvert
vil komme med tilskudd til skolemat.

6

Newtonrommet beholdes og kuttes ikke ut i kommende budsjett. Dette vil være en viktig
del av fagfornyingen i skolen.

7

Investering av utstyr og inventar i skoler og barnehager-

8

Ekstraordinært tilskudd priv. Bhg som følge av innføring av bemanningsnormen og
etterslep i tilskuddene. Dette er en oppfølging av vårt forslag i budsjettet for 2020.

9

Det populære tilbudet i Carbon må utvides og ses i sammenheng med øvrig forebyggende
virksomhet i enhet for forebygging og mestring.

10

Den skisserte innsparingen i kulturskolen trekkes ikke inn men benyttes til å øke tilbudet
og redusere ventelistene.

11

Eventyrstien er et positivt tiltak og legges inn med støtte på samme nivå som tidligere.

12

Idretten utgjør en viktig del av det totale inkluderings og forebyggende arbeidet i Stjørdal
og gis en økt driftstøtte på 250 000 kr.
Det gjøres masse bra frivillig arbeid i stjørdal, blant annet innenfor inkluderingsområdet,
helseberedskap og for psykisk helse. Vi legger derfor opp til en økt støtte til frivilligheten
på 500 000 kr.

13

14

HKH-rapporten fra 2019 pekte på et utfordrende ungdomsmiljø på stjørdal, blant annet
med bruk av rus. Det er derfor behov for å styrke nattevandringen fremfor å fjerne den.
Her får vi mye forebygging og sikkerhet for hver krone.

15

Det settes av penger til å levere vann til ulike isflater i kommunen, dette vil være et
samarbeid med frivillige.
Nåværende driftsform på Bonitas beholdes og støtten økes for å blant annet kunne gi økt
åpningstid.

16
17

Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes uten kutt.

18

Kantinedrift på omsorgssentra og aktivitetssenteret beholdes.

19

Det vil fortsatt være behov for heldøgns omsorg i kommunedelene etter at
demenslandsbyen i Fosslia står ferdig. Det er i dag mange som ønsker seg en plass i
bosentrene og vi får stadig flere eldre i årene som kommer. Det kan derfor ikke kuttes i
dette tilbudet.

20

Det er fortsatt et stort behov for investeringer i utstyr og inventar i omsorgssektoren, det
settes av 2 mill til dette i 2021.

21-22

Det ansettes aktivitører i omsorg med formål om å gi et tilbud som hindrer inaktivitet og
ensomhet blant eldre. Dette må også ses i sammenheng med en aktivitetskoordinator som
kan være en døråpner for frivilligheten og koordinere aktiviteter for de eldre.

23

Det settes av midler for å øke tilbudet om fysioterapi og lymfedrenasje. Dette ble kuttet i
budsjettet for 2020 og mange står uten tilbud i kommunen.

24

Forslaget om uttrekk av midler til bosenterlege blir i stedet overført til styrking av
fastlegeordningen.

25

Økte kapitalkostnader på investeringer, vi har her tatt utgangspunkt i 30 års nedbetalingstid
og 2 % rente som gir en liten rentemargin ift KD's anslag

26-27

I stedet for å kutte foreslår vi å øke tilskuddet til Luftfartsforum og næringsforeningen i
VR. Dette med bakgrunn i den alvorlige situasjonen næringslivet i kommunen har havnet i
som følge av Koronapandemien.

28-29

Vi ønsker en raskere utskifting av gatelys med gammel teknologi til ny energibesparende
LED belysning. Dette vil gi muligheter for å unngå slokking av lyset på natt i større deler
av kommunen.

30

Unngå vedlikeholdskutt i bygg.

31

Unngå vedlikeholdskutt veg.

32

Mange av våre skolebarn har i dag gratis skoleskyss som følge av trafikkfarlig veg. Vi
ønsker derfor en ekstra innsats på disse skolevegene for å gi barna muligheten til å gå til
skole og fritidstilbud og gi en besparelse på budsjettene til skoleskyss i fremtiden.

33

Landbrukssamarbeid med Meråker ønskes videreført.

34

Koronapandemien har vist hvor viktig det er med godt renhold. Dette er ikke et område det
kan kuttes i og vi foreslår derfor en økning på 500 tusen til økt renhold for å unngå
smittespredning.

35

Vi foreslår 300 tusen kr til tilrettelegging av nye turområder i kommunen. Dette kan skje
gjennom et samarbeid med frivilligheten.

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Alternativ votering:
Vigdenes (SP) endringsforslag vedtatt med 7 stemmer mot 3 stemmer for Kaspersens forslag
(AP).
Uttalelse i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av økonomiplan 2021-2024 og budsjett
2021 til orientering. Formannskapet legger med dette økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
ut til offentlig høring.
Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 18.11.2020
Marit Evjen Hernes (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Bevilgninger til vedlikehold av kommunale veger og gater økes
2. Bevilgninger av vedlikehold til kommunale bygg økes
3. Det må avsettes egne midler i budsjettet tiltenkt trafikksikring av skoleveier
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Hernes (AP) tilleggsforslag falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 17.11.2020
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av økonomiplan 2021-2024 og budsjett
2021 til orientering. Formannskapet legger med dette økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
ut til offentlig høring.
Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 17.11.2020
Idar Aspmodal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bygging av Hegra ungdomsskole påstartes nå og tas inn i økonomiplan 2021-2024
Bygging av Halsen barneskole beholdes i økonomiplan 2021-2024
Det gjøres ingen endring i skolestruktur
Kantinedrift på omsorgssentra og aktivitetssenteret beholdes
Nåværende driftsform på Bonitas beholdes
Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes
Ikke avvikling av nattevandring
Styrke satsinga på Newtonrommet, enten i egen/kommunal regi - eller sammen
med privat næringsliv i regionen

Punktvis votering Aspmodals tilleggsforslag:
1. Forslaget falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
2. Forslaget falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
3. Forslaget falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
4. Forslaget falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
5. Forslaget falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
6. Forslaget falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
7. Forslaget falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
8. Forslaget falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.11.2020
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av økonomiplan 2021-2024 og budsjett
2021 til orientering. Formannskapet legger med dette økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
ut til offentlig høring.

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel:
RFF er bekymret for om barn og elever som har krav på spesialpedagogisk
hjelp/spesialundervisning får den opplæring de har lovmessig krav på.
GSI-tallene (GSI = Grunnskolens informasjonssystem) viser at 99 barn pr. dags dato ikke får det
de har krav på i Stjørdal.
RFF ber etatsjef oppvekst orienterer om dette på møtet 7. desember 2020.
Uttalelse i Ungdomsrådet - 16.11.2020
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av økonomiplan 2021-2024 og budsjett
2021 til orientering. Formannskapet legger med dette økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
ut til offentlig høring.
Behandling i Ungdomsrådet - 16.11.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel:
Ungdomsrådet ber formannskapet og kommunestyre om å prioritere Hegra ungdomsskole så langt som
mulig i budsjettet.

Enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldrerådet - 16.11.2020
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av økonomiplan 2021-2024 og budsjett
2021 til orientering. Formannskapet legger med dette økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
ut til offentlig høring.

Behandling i Eldrerådet - 16.11.2020
Det er bekymring knyttet til tiltakslisten. Eldrerådet anerkjenner behovet for å endre tjenester og
innhold i tråd med samfunnsutviklingen, men er bekymret for at nivået på helse- og
omsorgstjenestene kan bli dårligere på grunn av innsparingstiltakene. Følgende spørsmål er
rettet til økonomisjefen:
 Hva er den reelle besparelsen ved å ta ut velferdsteknolog og sette inn den ansatte i
ordinær drift?
 Hvordan blir kantinetilbudet etter at tiltaket er gjennomført?
Eldrerådet ønsker opplæring i å forstå budsjett og økonomiplan.
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 29.10.2020
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av økonomiplan 2021-2024 og
budsjett 2021 til orientering. Formannskapet legger med dette økonomiplan 2021-2024 og
budsjett 2021 ut til offentlig høring.
Behandling i Formannskapet - 29.10.2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av økonomiplan 2021-2024 og budsjett
2021 til orientering. Formannskapet legger med dette økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
ut til offentlig høring.
PS 132/20 Opphør av Stjørdal museum KF
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Stjørdal kommunestyret vedtar at Stjørdal Museum KF oppløses.

Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 17.12.2020
Stjørdal kommunestyre vedtar at Stjørdal Museum KF oppløses.

Behandling i Formannskapet - 17.12.2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommunestyret vedtar at Stjørdal Museum KF oppløses.

PS 133/20 Kjøp av Frigårdsvegen 91, 7517, Hell, gnr. 174, bnr. 3 i Stjørdal kommune
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
 Under forutsetning av at Forsvarsbygg leier hele eiendommen, kjøper Stjørdal
kommune eiendommen Frigårdsvegen 91, gnr. 174, bnr. 3 i Stjørdal kommune for
kr 15.000.000,- + omkostninger på ca. kr 375.000,-, til sammen kr 15.375.000,-.
 Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre handelen og inngå leieavtale
med Forsvarsbygg.
 Kjøpet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler for 2020.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Geir Falck Anderssen (H) stilte spørsmål om sin habilitet, er megler i salget. Anderssen (H)
fratrer under behandling av sin habilitet. Nils Nordbotn (SP) stilte spørsmål om sin habilitet,
jobber i samme meglerfirma som Anderssen. Nordbotn (SP) fratrer under behandling av sin
habilitet. Nå 36 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag: Anderssen (H) er inhabil jfr. Forvaltningsloven §6, 1 ledd.
Nordbotn (SP) er inhabil jfr. Forvaltningsloven §6, 1 ledd. Enstemmig vedtatt.
36 av 41 medlemmer tilstede under behandling av saken.
Formannskapets innstilling vedtatt med 33 stemmer mot 3 stemmer.
Anderssen (H) og Nordbotn (SP) tiltrådte etter behandling av saken, nå 38 av 41 medlemmer
tilstede.
Innstilling i Formannskapet - 17.12.2020
 Under forutsetning av at Forsvarsbygg leier hele eiendommen, kjøper Stjørdal kommune
eiendommen Frigårdsvegen 91, gnr. 174, bnr. 3 i Stjørdal kommune for
kr 15.000.000,- + omkostninger på ca. kr 375.000,-, til sammen kr 15.375.000,-.
 Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre handelen og inngå leieavtale med
Forsvarsbygg.
 Kjøpet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler for 2020.

Behandling i Formannskapet - 17.12.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
 Under forutsetning av at Forsvarsbygg leier hele eiendommen, kjøper Stjørdal kommune
eiendommen Frigårdsvegen 91, gnr. 174, bnr. 3 i Stjørdal kommune for
kr 15.000.000,- + omkostninger på ca. kr 375.000,-, til sammen kr 15.375.000,-.

 Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre handelen og inngå leieavtale med
Forsvarsbygg.
 Kjøpet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler for 2020.

Interpellasjoner
FO 36/20 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.12.2020 - Snøsmelteanlegg
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Interpellasjonen utsettes til januar.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2020
Rune Larsen (H) fremmet følgende forslag:
Interpellasjonen utsettes til januar.
Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling
PS 134/20 Godkjenning av protokoll
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2020
Møteprotokoll godkjent.

Bestilling av undersøkelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

U.off, jf. off.l. §13 og forv.l. §13 1. ledd
Møtedato
22.12.2020

Saknr
40/20

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/502 - 2
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre en forundersøkelse for å få bragt klarhet i de
faktiske forhold.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte mandat for forundersøkelsen. Kostnadene for
undersøkelsen belastes kontrollutvalgets konto for kjøp av tjenester.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren effektuere kontrollutvalgets vedtak, med
kopi til kontrollutvalget.
Vedlegg

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.12.2020

Saknr
41/20

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/504 - 2
Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et
tema tatt opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/504 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Møtedato
22.12.2020

Saknr
42/20

