
Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2019 
1. Hovedmålene for kommunen, slik de fremgår av vedtak for inneværende 

økonomiplan stadfestes. Dette gjelder: 
a. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til 

vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn. 
b. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, 

samt en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet. 
c. Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer, 

uten innføring av eiendomsskatt, og levere gode tjenester innenfor disse.  
d. Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. 

 
Det vises til lederavtalen med rådmannen for en ytterligere spesifisering og 
konkretisering av kritiske suksessfaktorer og måleindikatorer knyttet til disse 
målsettingene. 
 
Det forutsettes at budsjett- og økonomiplandokumentet gis en form som svarer opp 
disse, samt de særlig prioriterte målene for inneværende arbeidsår.  
 
Det vises også til tidligere vedtak om at alle etater skal synliggjøre klimatiltak.  
 
Videre forventes det at alle øvrige vedtak som har blitt henvist til en 
realitetsbehandling ved budsjett- og økonomiplanbehandlingen blir drøftet av 
rådmannen og lagt fram for behandling der. 
 

2. Helt grunnleggende i styringen av Stjørdal kommune er en sterk og løpende 
kontroll med- og balanse i kommunens økonomi.  
 
I budsjett- og økonomiplanforslaget legges det derfor til grunn et netto 
driftsresultat på 1,5% fra og med 2020, økende til 2,5% i 2021, minimum 2,5% i 
2022, før tilbake til 1,5% i 2023. Opparbeidelse av denne driftsbufferen i 
økonomiplanperioden vil være nødvendig for å kunne øke de årlige og varige 
bevilgningene til omsorgsområdet til et nødvendig nivå ved SIO-periodens utløp i 
2023 (derav også tilbakegangen til 1,5% fra samme år). 
  
Inntekter fra SIO og utbytte fra NTE holdes som engangsinntekter naturlig utenom 
driftsresultatmålet.  
 
Av hensyn til risiko ved rentesvingninger må nye låneopptak til ikke-
selvfinansierende investeringer maksimalt utgjøre gjennomsnittlig 100 millioner 
per år i økonomiplanperioden. 
  
Formannskapets disposisjonspost reduseres ikke.  
 
Det skal ikke innføres eller forberedes innført eiendomsskatt i perioden.  
 
Finansielle måltall og handlingsregler ut over dette behandles og vedtas i budsjett- 
og økonomiplanbehandlingen etter forslag fra rådmannen.  
 
Det vedtas allikevel allerede nå at fra det tidspunkt disposisjonsfondet når de 
anbefalte 8% av brutto driftsinntekter så skal overskudd ut over dette i 



fortsettelsen brukes som egenkapital til investeringer. Dette vil i sin tur redusere 
netto låneopptak for kommunen, gi mindre kapitalkostnader, og som igjen frigjør 
midler til drift og aktivitet.  

 
3. FNs 17 bærekraftsmål og nasjonale forventninger til offentlig sektor skal ligge til 

grunn for Stjørdal kommunes virksomhet og økonomiplan. 
4. Det jobbes videre med en heltidskultur i alle deler av organisasjonen med mål om 

minst 50 % heltidsansatte i omsorgsetaten innen utgangen av 
økonomiplanperioden. 

5. Det innføres et nytt avviks- og kvalitetssystem så snart som mulig og senest 1. 
halvår 2020 

6. Det skal ikke jobbes med planer om samlokalisering ved ny Hegra barneskole i en 
1-10 skole. 

7. Rådmannen bes synliggjøre, i budsjettdokumentet, konsekvensene av og gå fra 2 til 
4 faktureringer per år for vann og avløp. 

8. Ulovlighetsoppfølgning er viktig i kommunal virksomhet og kommunestyret støtter 
rådmannen i dette arbeidet. 
Kommunestyret overlater til rådmannen å prioritere hva som skal følges opp og 
hvilke tiltak som skal iverksettes. 

 

Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019  
Ordfører Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H, MDG, KRF og FRP: 
 

1. Hovedmålene for kommunen, slik de fremgår av vedtak for inneværende økonomiplan 
stadfestes. Dette gjelder: 

a. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til 
vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn. 

b. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt 
en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet. 

c. Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer, 
uten innføring av eiendomsskatt, og levere gode tjenester innenfor disse.  

d. Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. 
 

Det vises til lederavtalen med rådmannen for en ytterligere spesifisering og 
konkretisering av kritiske suksessfaktorer og måleindikatorer knyttet til disse 
målsettingene. 
 
Det forutsettes at budsjett- og økonomiplandokumentet gis en form som svarer opp disse, 
samt de særlig prioriterte målene for inneværende arbeidsår.  
 
Det vises også til tidligere vedtak om at alle etater skal synliggjøre klimatiltak.  
 
Videre forventes det at alle øvrige vedtak som har blitt henvist til en realitetsbehandling 
ved budsjett- og økonomiplanbehandlingen blir drøftet av rådmannen og lagt fram for 
behandling der. 
 

2. Helt grunnleggende i styringen av Stjørdal kommune er en sterk og løpende 
kontroll med- og balanse i kommunens økonomi.  
 



I budsjett- og økonomiplanforslaget legges det derfor til grunn et netto driftsresultat på 
1,5% fra og med 2020, økende til 2,5% i 2021, minimum 2,5% i 2022, før tilbake til 
1,5% i 2023. Opparbeidelse av denne driftsbufferen i økonomiplanperioden vil være 
nødvendig for å kunne øke de årlige og varige bevilgningene til omsorgsområdet til et 
nødvendig nivå ved SIO-periodens utløp i 2023 (derav også tilbakegangen til 1,5% fra 
samme år). 
  
Inntekter fra SIO og utbytte fra NTE holdes som engangsinntekter naturlig utenom 
driftsresultatmålet.  
 
Av hensyn til risiko ved rentesvingninger må nye låneopptak til ikke-selvfinansierende 
investeringer maksimalt utgjøre gjennomsnittlig 100 millioner per år i 
økonomiplanperioden. 
  
Formannskapets disposisjonspost reduseres ikke.  
 
Det skal ikke innføres eller forberedes innført eiendomsskatt i perioden.  
 
Finansielle måltall og handlingsregler ut over dette behandles og vedtas i budsjett- og 
økonomiplanbehandlingen etter forslag fra rådmannen.  
 
Det vedtas allikevel allerede nå at fra det tidspunkt disposisjonsfondet når de anbefalte 
8% av brutto driftsinntekter så skal overskudd ut over dette i fortsettelsen brukes som 
egenkapital til investeringer. Dette vil i sin tur redusere netto låneopptak for kommunen, 
gi mindre kapitalkostnader, og som igjen frigjør midler til drift og aktivitet.  

 
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 
 

1. Stjørdal kommunes viktigste oppgave er å levere gode tjenester til innbyggerne. Derfor 
skal den kommende økonomiplanperiode sette et større fokus på tidlig innsats i alle faser 
og øke kvaliteten på tjenestene, fremfor å øke de kommunale fondene.  

2. FNs 17 bærekraftsmål og nasjonale forventninger til offentlig sektor skal ligge til grunn 
for Stjørdal kommunes virksomhet og økonomiplan. 

3. Kommunestyret anser målet i inneværende økonomiplan om at disposisjonsfondet skal 
utgjøre minimum 5 % av kommunens driftsinntekter til å være tilstrekkelig og ønsker 
forslag til en handlingsregel i henhold til dette. 

4. Økonomiplan den kommende perioden bør legge opp til et positivt netto årsresultat på 
minimum 0,5 % korrigert SIO og NTE 

5. Det jobbes videre med en heltidskultur i alle deler av organisasjonen med mål om minst 
50 % heltidsansatte i omsorgsetaten innen utgangen av økonomiplanperioden. 

6. Kommunestyret aksepterer ikke forslaget til kutt innen skole og omsorg. Antall årsverk 
brukt direkte til barn og eldre skal økes i perioden. 

7. Det skal settes av midler til et nytt grunnskoleteam som med bred kompetanse kan bistå 
skolene i oppfølging av enkeltelever. 

8. Det skal settes av en pott til investeringer i inventar og utstyr i omsorg. 
9. Kommunestyret bes fremlagt en sak med konsekvensene av det foreslåtte kuttet til 

teknisk drift. 
10. Det Innføres et nytt avviks- og kvalitetssystem så snart som mulig og senest 1. halvår 

2020 
11. Antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) opprettholdes  
12. Fremskynding av nødvendig renovering av Hegra Ungdomsskole er positivt. Det skal 

ikke jobbes med planer om samlokalisering ved ny Hegra barneskole i en 1-10 skole. 



13. Investeringer i Halsen skole utsettes ikke og videreføres som i dagens økonomiplan 
14. Investeringsmidler til ny svømmehall med varmebasseng innarbeides i økonomiplan fra 

2021 
 
Espen Grandalsmo (Rødt) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Rødt og SV: 
 
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at barnetrygden holdes utenfor ved beregning 
av sosialhjelp. 
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at prøveprosjektet med økt grunnbemanning 
som ble vedtatt i 2015 gjennomføres. 
 
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Kommunestyret verdsetter en aktiv ulovlighetsoppfølging fra ansatte i teknisk drift. 
Kommunestyret ber derfor ansatte aktivt ta tak i ulovligheter som de avdekker eller får 
kunnskap om.  
 
Erlend Størseth (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannen bes synliggjøre, i budsjettdokumentet, konsekvensene av og gå fra 2 til 4 
faktureringer per år for vann og avløp. 
 
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag: 
 
Ulovlighetsoppfølgning er viktig i kommunal virksomhet og kommunestyret støtter rådmannen i 
dette arbeidet. 
Kommunestyret overlater til rådmannen å prioritere hva som skal følges opp og hvilke tiltak 
som skal iverksettes. 
 
 
Flertallspartiene forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. 
Flertallspartiene forslag pkt. 1a enstemmig vedtatt. 
Flertallspartiene forslag pkt. 1b enstemmig vedtatt. 
Flertallspartiene forslag pkt. 1c vedtatt med 39 stemmer mot 2 stemmer. 
Flertallspartiene forslag pkt. 1d enstemmig vedtatt. 
Flertallspartiene forslag pkt. 1 4 siste avsnitt enstemmig vedtatt. 
Flertallspartiene forslag pkt. 2 vedtatt 21 stemmer mot 20 stemmer.  
Kaspersens forslag pkt. 1 falt 21 stemmer mot 20 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt. 
Kaspersens forslag pkt. 3 falt med 23 stemmer mot 18 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 4. falt med 23 stemmer mot 18 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 5 enstemmig vedtatt. 
Kaspersens forslag pkt. 6 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 7 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 8 falt med 23 stemmer mot 18 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 9 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 10 enstemmig vedtatt. 
Kaspersens forslag pkt. 11 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 12 1.setning falt med 23 stemmer mot 18 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 12 2.setning enstemmig vedtatt. 
Kaspersens forslag pkt. 13 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer. 
Kaspersens forslag pkt. 14 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer.  



Grandalsmos (Rødt) forslag pkt. 1 falt med 21stemmer mot 20 stemmer. 
Grandalsmos (Rødt) forslag pkt. 2 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer. 
Foreløpig votering: Håves (AP) forslag falt 23 mot 18 stemmer til Sandviks (H) forslag  
Sandviks (H) forslag enstemmig vedtatt. 
Størseths (AP) forslag enstemmig vedtatt.


