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Til stede 79 representanter ved møtestart.
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
Ordfører opplyste om følgende:
• Sak 129/11 utsettes etter at Statens vegvesen har fremmet ønske om dette i møte med ordfører.
• Siden forrige bystyremøte er følgende sak behandlet etter kommunelovens § 13: Sak 249/11
Økt bevilgningsramme startlån (ble behandlet i formannskapet 20.09). Saken var lagt ut i
formannskapssalen under bystyremøtet, samt på kommunens hjemmeside.
Knut Fagerbakke (SV) orienterte om deputasjon fra Asylanter uten asyl.
Det var meldt følgende inhabilitet:
Aase Sætran (Ap) ønsker i hht forvaltningslovens § 6, andre ledd å bli ansett som inhabil i sak
131/11 Detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon
VII’s gate, da hun fra 1.november vil jobbe som daglig leder i Øvre Rotvoll Utvikling AS (eid av
familien Oust som er berørt av E6 Øst).
Det var ingen innsigelser til de øvrige bystyrerepresentantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.

DET VAR MELDT FØLGENDE PRIVATE FORSLAG:
1. Fra Torgny Hagerup (FrP):
Endring av bystyrets reglement

DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Jon Gunnes (V):
Spesialundervisning i skolen.
2. Fra Knut Fagerbakke (SV) og Roar Aas (Ap)
Revidering av innkjøpsreglementet
3. Fra Arne Byrkjeflot (R) og Bekes Berwari (SV):
Papirløse flyktninger
4. Fra Sissel Trønsdal (Ap):
”71 familier”
5. Fra Sissel Trønsdal (Ap):
Seniorboliger

Dagens kulturinnslag fra kulturskolen var ved sjongløren Julian Sæter.
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Notater, nye vedtak og innkommet post lagt på hjemmesiden:
Notat fra rådmannen datert 26.09.2011 i sak 97/11 Boligprogram 2011
Saksprotokoll fra eldrerådet i sak 103/11 Velferdsteknologi
Tilleggssak og vedtak i sak 122/11 Godtgjøringsreglement for ny formannskapsmodell
Notat fra rådmannen datert 23.09.2011 i sak 127/11 Detaljregulering av Presthusområdet
Saksprotokoll fra Ungdommens bystyre i sak 127/11
Nye reguleringsbestemmelser og kart i sak 130/11 Detaljregulering av Håkon VII gt 8-10
Saksfremlegg og saksprotokoll i formannskapets sak 249/11 Økt bevilgningsramme startlån
behandlet 20.09.d.å. i hht kommunelovens §13
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SAKSLISTE
Saksnr.
97/11

Arkivsaksnr.
10/43162
BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL
SLUTTBEHANDLING

100/11

11/21843
LÆRERES TIDSBRUK

103/11

11/27140
VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL, STRATEGIER OG HANDLINGSDEL

104/11

11/30586
OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR
BARNEHAGER (KFB)

116/11

11/37946
FORVALTNINGSREVISJON - REHABILITERING AV GRANÅSEN
HOPPANLEGG

117/11

11/37950
FORVALTNINGSREVISJON - PARTNERSKAPET MELLOM
KOMMUNE OG STAT I NAV TRONDHEIM

118/11

11/35262
OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL
EIERSKAPSMELDING DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE
AV EIERSKAP

119/11

11/22781
FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE

120/11

11/34926
MVA-KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV
FREMTIDIG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I BOLIG OG
NÆRINGSOMRÅDER

121/11

09/49247
FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT PÅ BEVER I TRONDHEIM
KOMMUNE

122/11

09/20729
GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR NY FORMANNSKAPSMODELL

123/11

07/5150
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DETALJREGULERING AV MUNKHAUGVEITA 5 OG 7
SLUTTBEHANDLING

124/11

08/34186
KALVSKINNET - ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap
ÅPNINGER AV TO ALLMENNINGER VED NIDELVA

125/11

08/44033
DETALJREGULERING AV HOLTERMANNS VEG 70 OG
SORGENFRIVEIEN 11

126/11

09/33304
DETALJREGULERING AV TRANSITTGATA 4, LOSGATA 3-5,
NYHAVNA BRANNSTASJON

127/11

09/33306
DETALJREGULERING AV PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM,
BRANNSTASJON M.M.

128/11

10/31575
DETALJREGULERING AV LADEHAMMEREN 1

129/11

10/33827
DETALJREGULERING AV RV 706, NORDRE AVLASTNINGSVEG,
GANG- OG SYKKELBRU SKANSEN

130/11

10/45674
DETALJREGULERING AV HAAKON VIIS GATE 8-10,

131/11

11/7041
DETALJREGULERING AV E6 - OMKJØRINGSVEGEN, TUNGA ROTVOLL SAMT SØNDRE DEL AV HAAKON VIIS GATE (FV 868)

132/11

11/36249
EGEN BYGNING FOR BONDENS MARKED I TRONDHEIM PRIVAT
FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM)

133/11

11/39407
KJÆRLIGHETSLÅS PÅ GAMLE BYBRO- PRIVAT FORSLAG FRA
SVEIN OTTO NILSEN (DEM)

134/11

11/39414
OPPRUSTING AV SMÅBERGAN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG
FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM)
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135/11

11/39839
ETABLERING AV INTERNASJONALE DATASENTRE I TRONDHEIM PRIVAT FORSLAG FRA YNGVE BROX (H)

136/11

11/38747
BRUK AV KORPS OG KOR VED ANLØP AV HURTIGRUTA OG
CRUISE - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM)

137/11

11/16237
LOVLIGHETSKONTROLL- BYSTYRESAK 75/11 FORSKRIFT OM
LIKEVERDIG BEHANDLING
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Sak 97/11
BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL
SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar visjon, mål og strategier som retningsgivende for den generelle og sosiale
boligpolitikken i perioden 2011-2014 (vedlegg 1) med de endringer som framgår av bystyrets vedtak.
2. Bystyret tar til orientering:
- øvrig tekst som utgjør boligprogram 2011-2014 _(vedlegg 2 / 2.1 / 2.2)
- evaluering av måloppnåelse boligprogram 2005-2008 (vedlegg 3)
- høringskatalog og høringsdokumenter (vedlegg 4 / 4.1)
3. Delmål 3.1.1 endres til: ”målet for boligproduksjon settes til 1750 boliger i året i
boligprogramperioden.”
4. Bystyret vil at kommunen fortsatt skal ha tilgjengelige tomter for videresalg til redusert pris.
Første avsnitt i delmål 3.1.2 tas derfor ut av planen.
5. Tillegg til pkt 3.3.3:
Kommunale utleieboliger skal tilbys i alle deler av byen. For å sikre trygghet og trivsel for
leietakerne, bør rådmannen se på muligheten for å opprette en visevertstilling/tilsyn som raskt
kan rapportere om uregelmessigheter i bofellesskapet.
Dette praktiseres allerede i en del hybelhus i byen, med et godt resultat.
6. Følgende tekst settes inn som nytt avsnitt under delmål 3.2.10:
Trondheim kommune skal gå i dialog med Husbanken om å opprette en leie-før-eie-ordning
som finansieres ved en kombinasjon av dagens låne- og tilskuddsordninger. Regjeringa har gått
inn for en modell som innebærer at kommunen kjøper boligen i år en ved hjelp av grunnlån og
boligtilskudd til utleieboliger. Når leietaker etter noen år skal kjøpe boligen, får husholdningen
startlån og boligtilskudd til etablering. Boligtilskudd og lån skal måles ut fra husholdningens
økonomiske situasjon. Et eventuelt kommunalt bidrag til denne ordningen avklares gjennom
budsjett og økonomiplan.
7. Til delmål 3.2.10:
Retningslinjer for startlån revideres i 2011 med sikte på å gjøre ordningen bedre kjent og
innlemme flere i ordningen.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, FrP, SV, Sp, MDG, DEM:
Bystyret ber rådmannen opprettholde tidsplanen for sak om utleietilskudd og -kampanjer nevnt i
delmål 3.1.4 slik at bystyret kan ta stilling til finansieringen av dette allerede i budsjettet for 2012. I
saken bes rådmannen vurdere muligheten for å gi utleietilskudd kun i de tilfeller hvor huseier selv bor
i samme bolig.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap)
Behandling:
Kjetil Utne (H) foreslo:
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1.

2.

3.
4.

5.

Bystyret vil legge til rette for bygging av flere studentboliger ved å stille tomter til disposisjon for
Studentsamskipnaden til under markedspris, men med klausul om tilbakekjøp hvis det skjer
bruksendring.
Bystyret vil stille ”UFFA-tomta” til disposisjon for Studentersamskipnaden, slik at de delene av
tomta som ikke benyttes til gjenoppbygging av fasiliteter for UFFA, kan benyttes til
studentboliger.
Bystyret vil etablere en gruppe som i samarbeide med Studieby1 ved hjelp av oppsøkende
virksomhet og praktisk bistand skal øke antall utleieboliger i eksisterende boligmasse.
Bystyret vil be rådmannen utrede hvordan kommunen kan etablere et partnerskap med private
utbyggere, Studentsamskipnaden og andre med henblikk på å utløse byggeprosjekter som kan
gi langt flere studentboliger i Trondheim.
Bystyret vil avvikle eiendomsskatt for studentboliger.

Kjetil Utne (H) fremmet følgende merknad pva H:
1. Gjennom statlig finansiering kan Studentsamskipnaden i Trondheim bygge ca 100 nye
studentboliger pr år. Selv med en dobling av dette tallet vil Trondheim være langt unna en
tilfredsstillende dekning av studentboliger. Det trengs et stort løft og et partnerskap mellom
Trondheim kommune, Studentsamskipnaden i Trondheim, private utbyggere og andre
interesserte aktører for å bedre dekningen av studentboliger i Trondheim.
2. Mens ca 14 % av studentene ved høyere utdanningsinstitusjoner studerer i Trondheim har
Trondheim fått en langt lavere andel av statlige bevilgninger til bygging av studentboliger.
Trondheim kommune må styrke arbeidet for å øke byens andel av de studentboliger som
bygges.
Torleif Hugdahl (SV) fremmet følgende tilbakesendelsesforslag:
Bystyret er uenig i flere av de strategier som velges i forslag til Boligprogram. Det forventes i dette at
det ordinære boligmarkedet i seg selv og gjennom enkelte regulerende og støttende tiltak skal gi
tilstrekkelig antall og type boliger. Bystyret er uenig i dette. Bystyret ber om at kommunen fremdeles
skal være en aktiv aktør i forbindelse med tomtekjøp og gjennom egenbygging, videresalg og
samarbeid med andre kunne støtte ønsket boligbygging. Bystyret ber Rådmannen utarbeide en
strategi for at en større del av boligbyggingen skjer som utleieboliger og som borettslag gjennom
seriøse utbyggere. En ber om at det inngås et tettere samarbeid med aktører som Samskipnaden,
boligsamvirke og andre om dette. Bystyret ber rådmannen søke samarbeid med boligbyggerlag for
å få til forsøk med bygging av non-profitt utleieboliger. Bystyret sender saken tilbake til Rådmannen
og ber om at en ny sak legges fram til ny behandling til Bystyrets novembermøte.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo:
1. Bystyret ber om at kommunen fremdeles skal være en aktiv aktør i forbindelse med tomtekjøp
og gjennom egenbygging, videresalg og samarbeid med andre kunne støtte ønsket boligbygging.
2. Bystyret ber Rådmannen utarbeide en strategi for at en større del av boligbyggingen skjer som
utleieboliger og som borettslag gjennom seriøse utbyggere. En ber om at det inngås et tettere
samarbeid med aktører som Samskipnaden, boligsamvirke og andre om dette.
Votering:
Hugdahls tilbakesendelsesforslag fikk 13 stemmer (6SV, 3R, 3MDG, 1DEM) og falt.
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Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF og R:
Andre avsnitt i delmål 3.2.7 (s 42 i planen) strykes
Heidi Eidem (Ap) foreslo pva Ap, SV, MDG, Sp, KrF:
Trondheim Kommune søker å etablere samarbeid med ideelle aktører i den hensikt å starte opp
prosjekter for å bygge non-profitt utleieboliger. Rådmannen må se forslaget i sammenheng med
kommende arealplan når den skal behandles, slik at egne tomter for dette kan sikres.
Mona Bjørn (R) foreslo:
1. Hovedmål 1 (s1 i planen) endres til følgende: Trondheim sin boligpolitikk skal medvirke til god
bolig forsyning, godt fungerende boligmarked og satsing på sosial boligbygging.
2. Delmål 3.2.3. (s 34 i planen) strategipunkt 2.1 a) strykes.
3. Delmål 3.2.3. (s 34 i planen) strategipunkt 2.2 c) strykes.
4. Delmål 3.2.3. (s 34 i planen før følgende tillegg i 2.3 strategi:
Kommunale leiepriser i kommunale boliger skal ikke overskride Husbankens maksimale satser
for bostøtte.
5. Delmål 3.2.4 (s 37 i planen):endres til:
a) Primærforslag: ”En netto tilvekst 260 nye kommunale uleieboliger” endres til ”en netto
tilvekst 1000 nye kommunale utleieboliger”
b) Subsidiært forslag: ”En netto tilvekst 260 nye kommunale uleieboliger” endres til ”en netto
tilvekst 500 nye kommunale utleieboliger”
6. Delmål 3.2.7. (s 42 i planen) gis følgende tillegg:
Bystyret holder fast på at køen for boliger til psykisk utviklingshemmede skal være avviklet i
løpet av neste bystyreperiode. Målet for bygging av slike boliger må justeres slik at dette kan
innfris.
Bystyret mener psykisk utviklingshemmede og andre personer med omfattende hjelpebehov
ikke skal ha tidsbestemte leiekontrakter.
Bystyret understreker viktigheten av at bofellesskap for utviklingshemmede ikke skal være
institusjonslignende og setter et tak på maks 6 boenheter i et bofelleskap.
7. I siste avsnitt i delmål 3.2.12 (s 50 i planen):strykes ”Sorgenfri”
8. Tilleggsforslag delmål 3.3.5: Ved videresalg av disse boligene skal det ligge en klausul om at de
fortsatt skal omsettes til under markedspris slik at de blir tilgjengelig for andre som vil inn på
boligmarkedet. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til bystyre med forslag på hvordan dette
skal håndteres.
9. Det tas inn i planen følgende nye delmål:
Trondheim kommune skal, alene eller i samarbeid med ideelle aktører starte opp subsidierte
byggeprosjekt. Det kan være utleieboliger etter selvkostprinsippet eller eierboliger med pris og
omsetningskontroll.
Lavinnskuddsboliger skal være et tilbud til bosatte i Trondheim som er ungdom eller har liten
inntekt og egenkapital.
Det er et mål å komme i gang med minst et større eller flere mindre prosjekter i perioden.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo pva H, R, KrF, SV:
Strategi, delmål 3.2.12 (s 50 i planen) gis følgende tillegg
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Såkalt hyblifisering av enkelte bydeler er uheldig fordi det kan virke negativt inn både på bo- og
bymiljø, blant annet gjennom mindre attraktivitet for barnefamilier, økt forsøpling og dårligere
vedlikehold av bygningsmasse.
Bystyret ønsker en aktiv bruk av Veilederen, som var ment som et verktøy for å begrense disse
problemene. Det er viktig at det utøves et godt skjønn i hvert foreliggende tilfelle av hyblifisering som
blir innrapportert til kommunen, og det er også viktig at saker av prinsipiell karakter kan bli
overprøvet av Bygningsrådet. Bystyret ønsker økt fokus på ulovlighetsoppfølging fra kommunens
side.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo pva H, R, KrF:
Bystyret ber om at det også blir utredet studentbyer lengre vekk fra sentrum, som f.eks. Dragvoll.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG, KrF:
Formannskapet har allerede vedtatt at rådmannen skal legge frem en sak til politisk behandling med
formål om å forenkle regelverket mht utleieboliger i eksisterende boligmasse. Bystyret ber derfor om
at saken kommer til snarlig behandling.
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 11.8.2011:
Som den tredje største byen i Norge og med et stort leiemarked er det uheldig at ikke Trondheim
også har en egen organisasjon / nettverk som kan bistå private og kommunale leieboere med juridisk
informasjon og rådgivning. Disse kan også være leieboernes talerør i boligpolitiske saker.
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak hvor man ser på muligheten til å etablere en slik
organisasjon / nettverk også i Trondheim slik at leieboerorganiseringen kan styrkes.
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sin merknad pva DEM fra byutviklingskomiteen 11.8.2011:
Husleieinnkreving:
Nye regler som begrenser muligheten for direkte trekk av husleie fra trygd har skapt store problemer
for mange beboere.
Det som i utgangspunktet skulle være en gode m.h.p. den enkeltes rettigheter, har i praksis blitt en
stor belastning for dem som ikke selv evner å sørge for betaling av husleie.
For en betydelig gruppe ender det med inkasso eller utkastelse.
Denne ordningen må vurderes på nytt ut i fra den kjennskap man nå har til problemet.
Votering: (78 medlemmer til stede)
Innstillingen unntatt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2.2 ble vedtatt mot 13 stemmer (12H, 1PP).
Bjørns forslag 1 fikk 11 stemmer (6SV, 3R, 3MDG, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 2 fikk 11 stemmer (1Ap, 6SV, 3R, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 3 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Eidems forslag ble vedtatt mot 25 stemmer (12H, 10FrP, 3V).
Bjørns forslag 4 fikk 5 stemmer (3R, 1MDG, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 5a fikk 6 stemmer (3R, 2MDG, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 5b fikk 15 stemmer (6SV, 2KrF, 3R, 3MDG, 1DEM) og falt.
Agøy Hegges forslag ble vedtatt mot 12 stemmer (12H).
Bjørns forslag 6 avsnitt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag 6 avsnitt 3 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
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Bjørns forslag 7 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Baustad Ranums forslag pva H, R, KrF, SV ble vedtatt mot 11 stemmer (10FrP, 1DEM).
Baustad Ranums forslag pva H, R, KrF, unntatt siste ledd (”som f eks Dragvoll”) ble vedtatt mot 2
stemmer (2V).
Baustad Ranums forslag pva H, R, KrF, siste ledd fikk 28 stemmer (12H, 10FrP, 2KrF, 3R, 1PP)
og falt.
Bjørns forslag 8 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 9 fikk 5 stemmer (3R, 1MDG, 1DEM) og falt.
Utnes forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Utnes forslag 2 fikk 23 stemmer (12H, 10FrP, 1PP) og falt.
Utnes forslag 3 ble vedtatt mot 14 stemmer (6SV, 2KrF, 3R, 3MDG).
Utnes forslag 4 ble vedtatt mot 10 stemmer (6SV, 3R, 1MDG).
Utnes forslag 5 fikk 29 stemmer (12H, 10FrP, 3V, 2KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Hugdahls forslag 1 fikk 12 stemmer (6SV, 3R, 3MDG) og falt.
Hugdahls forslag 1 fikk 13 stemmer (6SV, 3R, 3MDG, 1DEM) og falt.
Trønsdals forslag ble enstemmig vedtatt.
Nilsens forslag fikk 1 stemme (3R, 1DEM) og falt.
PP, V sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
PP, V, FrP sluttet seg til merknad 1 fra H, som dermed ble en mindretallsmerknad.
FrP, PP, KrF, V, R sluttet seg til merknad 2 fra H, som dermed ble en mindretallsmerknad.
FrP sluttet seg til merknaden fra DEM, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Bystyret vedtar visjon, mål og strategier som retningsgivende for den generelle og sosiale
boligpolitikken i perioden 2011-2014 (vedlegg 1) med de endringer som framgår av bystyrets vedtak.
Bystyret tar til orientering:
- øvrig tekst som utgjør boligprogram 2011-2014 _(vedlegg 2 / 2.1 / 2.2)
- evaluering av måloppnåelse boligprogram 2005-2008 (vedlegg 3)
- høringskatalog og høringsdokumenter (vedlegg 4 / 4.1)
Delmål 3.1.1 endres til: ”målet for boligproduksjon settes til 1750 boliger i året i
boligprogramperioden.”
Bystyret vil at kommunen fortsatt skal ha tilgjengelige tomter for videresalg til redusert pris.
Første avsnitt i delmål 3.1.2 tas derfor ut av planen.
Tillegg til pkt 3.3.3:
Kommunale utleieboliger skal tilbys i alle deler av byen. For å sikre trygghet og trivsel for
leietakerne, bør rådmannen se på muligheten for å opprette en visevertstilling/tilsyn som raskt
kan rapportere om uregelmessigheter i bofellesskapet.
Dette praktiseres allerede i en del hybelhus i byen, med et godt resultat.
Følgende tekst settes inn som nytt avsnitt under delmål 3.2.10:
Trondheim kommune skal gå i dialog med Husbanken om å opprette en leie-før-eie-ordning
som finansieres ved en kombinasjon av dagens låne- og tilskuddsordninger. Regjeringa har gått
inn for en modell som innebærer at kommunen kjøper boligen i år en ved hjelp av grunnlån og
boligtilskudd til utleieboliger. Når leietaker etter noen år skal kjøpe boligen, får husholdningen
startlån og boligtilskudd til etablering. Boligtilskudd og lån skal måles ut fra husholdningens
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7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

økonomiske situasjon. Et eventuelt kommunalt bidrag til denne ordningen avklares gjennom
budsjett og økonomiplan.
Til delmål 3.2.10:
Retningslinjer for startlån revideres i 2011 med sikte på å gjøre ordningen bedre kjent og
innlemme flere i ordningen.
Trondheim Kommune søker å etablere samarbeid med ideelle aktører i den hensikt å starte opp
prosjekter for å bygge non-profitt utleieboliger. Rådmannen må se forslaget i sammenheng med
kommende arealplan når den skal behandles, slik at egne tomter for dette kan sikres.
Andre avsnitt i delmål 3.2.7 (s 42 i planen) strykes.
Delmål 3.2.7. (s 42 i planen) gis følgende tillegg:
Bystyret holder fast på at køen for boliger til psykisk utviklingshemmede skal være avviklet i
løpet av neste bystyreperiode. Målet for bygging av slike boliger må justeres slik at dette kan
innfris.
Bystyret mener psykisk utviklingshemmede og andre personer med omfattende hjelpebehov
ikke skal ha tidsbestemte leiekontrakter.
Strategi, delmål 3.2.12 (s 50 i planen) gis følgende tillegg:
Såkalt hyblifisering av enkelte bydeler er uheldig fordi det kan virke negativt inn både på bo- og
bymiljø, blant annet gjennom mindre attraktivitet for barnefamilier, økt forsøpling og dårligere
vedlikehold av bygningsmasse.
Bystyret ønsker en aktiv bruk av Veilederen, som var ment som et verktøy for å begrense disse
problemene. Det er viktig at det utøves et godt skjønn i hvert foreliggende tilfelle av hyblifisering
som blir innrapportert til kommunen, og det er også viktig at saker av prinsipiell karakter kan bli
overprøvet av Bygningsrådet. Bystyret ønsker økt fokus på ulovlighetsoppfølging fra
kommunens side.
Bystyret ber om at det også blir utredet studentbyer lengre vekk fra sentrum.
Bystyret vil legge til rette for bygging av flere studentboliger ved å stille tomter til disposisjon for
Studentsamskipnaden til under markedspris, men med klausul om tilbakekjøp hvis det skjer
bruksendring.
Bystyret vil etablere en gruppe som i samarbeide med Studieby1 ved hjelp av oppsøkende
virksomhet og praktisk bistand skal øke antall utleieboliger i eksisterende boligmasse.
Bystyret vil be rådmannen utrede hvordan kommunen kan etablere et partnerskap med private
utbyggere, Studentsamskipnaden og andre med henblikk på å utløse byggeprosjekter som kan
gi langt flere studentboliger i Trondheim.
Formannskapet har allerede vedtatt at rådmannen skal legge frem en sak til politisk behandling
med formål om å forenkle regelverket mht utleieboliger i eksisterende boligmasse. Bystyret ber
derfor om at saken kommer til snarlig behandling.

FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, FrP, SV, Sp, MDG, DEM, PP, V:
Bystyret ber rådmannen opprettholde tidsplanen for sak om utleietilskudd og -kampanjer nevnt i
delmål 3.1.4 slik at bystyret kan ta stilling til finansieringen av dette allerede i budsjettet for 2012. I
saken bes rådmannen vurdere muligheten for å gi utleietilskudd kun i de tilfeller hvor huseier selv bor
i samme bolig.

Sak 116/11
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FORVALTNINGSREVISJON - REHABILITERING AV GRANÅSEN HOPPANLEGG
INNSTILLING:
1. Bystyret er kritisk til måten håndteringen av rehabilitering av Granåsen hoppanlegg er
gjennomført på og de økonomiske overskridelsene.
2. Bystyret mener at informasjonen til politisk nivå ikke har vært god nok.
3. Bystyret mener mangelfull organisering av prosjektet har ført til uklare roller og ansvarsforhold.
Dette har i særlig grad gått utover økonomioppfølgingen.
4. Bystyret ber rådmannen for framtiden sørge for at større utbyggingsprosjekter på idrettsområdet
har en bedre organisering og forankring.
5. Bystyret ber om at formannskapet blir gjort kjent med de økonomiske konsekvensene ved
rehabiliteringen av Granåsen skianlegg, senest i juni 2012.
6. For øvrig tas rapporten til orientering.
Saksordfører: Erling Moe (V)
Behandling:
Votering: (79 medlemmer til stede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bystyret er kritisk til måten håndteringen av rehabilitering av Granåsen hoppanlegg er
gjennomført på og de økonomiske overskridelsene.
Bystyret mener at informasjonen til politisk nivå ikke har vært god nok.
Bystyret mener mangelfull organisering av prosjektet har ført til uklare roller og ansvarsforhold.
Dette har i særlig grad gått utover økonomioppfølgingen.
Bystyret ber rådmannen for framtiden sørge for at større utbyggingsprosjekter på idrettsområdet
har en bedre organisering og forankring.
Bystyret ber om at formannskapet blir gjort kjent med de økonomiske konsekvensene ved
rehabiliteringen av Granåsen skianlegg, senest i juni 2012.
For øvrig tas rapporten til orientering.

Sak 117/11
FORVALTNINGSREVISJON - PARTNERSKAPET MELLOM KOMMUNE OG STAT
I NAV TRONDHEIM
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at brukerundersøkelser viser en generell økning i tilfredshet med NAV
Trondheim sine tjenester fra 2009 til 2010.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at Oppfølgingstjenesten og NAV har et tett samarbeid.
3. Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for å sikre at brukere som mottar tjenester både fra
NAV og andre kommunale tjeneste får et helhetlig tjenestetilbud.
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4.
5.

Bystyret ber rådmannen sikre at brukerrådene har bredest mulig brukerrepresentasjon.
For øvrig tas rapporten til orientering.

Saksordfører: Nils Nesjan (Ap)
Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo pva R og KrF:
Bystyret ber rådmannen ber rådmannen komme tilbake til bystyret med en egen sak om hvordan
Trondheim kommune kan dekke opp det udekte behovet for tiltaksplasser særlig med fokus på de
som står lengst unna arbeidslivet og ikke kan nyttiggjøre seg av Kvalifiseringsprogrammet som det er
i dag. Bystyre ber rådmannen å arbeide opp mot sentrale myndigheter for å øke antallet tiltaksplasser
og for å få tildelt flere tiltaksplasser til Trondheim kommune.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknader pva R og KrF:
1. Merknadsstillerne ser alvorlig på at ventetiden på tiltaksplasser har økt etter at NAV ikke
opprettet tilsvarende antall tiltaksplasser som ble lagt ned når Arbeid og Kompetanse ble slått
sammen med Stavne Gård KF.
2. Merknadsstillerne mener Sentralt Behandlingskontor for sluttbetaling og utbetaling av
økonomisk sosialhjelp bør legges ned og tjenesten tilbakeføres til de enkelte NAV-kontor.
Dette vil minske avstanden mellom beslutningstaker og den det gjelder og unngå dobbeltarbeid.
3. Merknadsstillerne er skeptisk til opprettelsen av en rekke spesialenheter og NAV forvaltning.
Det er en klar tendens til at sosialt arbeid blir erstattet med et utbetalingskontor. Brukere
opplever å bli kasteballer mellom enhetene. Det er en farlig utvikling når vedtak som avgjør
personers livssituasjon fattes uten kontakt med den det gjelder.
Votering: (79 medlemmer til stede).
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP).
H, PP, V, DEM, FrP, SV sluttet seg til merknad 1 fra R og KrF, som dermed ble en
mindretallsmerknad (tilslutning fra 39 repr. av 79)
PP, DEM sluttet seg til merknad 2 fra R og KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP, DEM sluttet seg til merknad 3 fra R og KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bystyret er tilfreds med at brukerundersøkelser viser en generell økning i tilfredshet med NAV
Trondheim sine tjenester fra 2009 til 2010.
Bystyret ber rådmannen sørge for at Oppfølgingstjenesten og NAV har et tett samarbeid.
Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for å sikre at brukere som mottar tjenester både fra
NAV og andre kommunale tjeneste får et helhetlig tjenestetilbud.
Bystyret ber rådmannen sikre at brukerrådene har bredest mulig brukerrepresentasjon.
For øvrig tas rapporten til orientering.
Bystyret ber rådmannen ber rådmannen komme tilbake til bystyret med en egen sak om
hvordan Trondheim kommune kan dekke opp det udekte behovet for tiltaksplasser særlig med
fokus på de som står lengst unna arbeidslivet og ikke kan nyttiggjøre seg av
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Kvalifiseringsprogrammet som det er i dag. Bystyre ber rådmannen å arbeide opp mot sentrale
myndigheter for å øke antallet tiltaksplasser og for å få tildelt flere tiltaksplasser til Trondheim
kommune.

Sak 103/11
VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL, STRATEGIER OG HANDLINGSDEL
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar følgende mål for å ta i bruk velferdsteknologi i helse og velferd:
Trondheim kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i å ta i bruk
velferdsteknologi som et supplement til ordinære helse- og omsorgstjenester.
2. Bystyret vedtar følgende strategier for bruk av velferdsteknologi:
I. Velferdsteknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos bruker slik at denne
skal kunne bo lenger hjemme.
II. Kostnader på nye produkter skal alltid vurderes opp mot nytteverdien av produktet
og hvilket problem produktet skal løse.
III. Teknologien skal være prøvd ut tidligere og ha en standardisert løsning.
IV. Brukerorganisasjoner skal alltid uttale seg og gi aksept for ny teknologi.
V. Videre satsning vil være innenfor kompetanseutvikling og kompetansedeling gjennom
et interkommunalt samarbeid.
VI. Trondheim kommune skal bidra og støtte opp om forskning og utvikling av
velferdsteknologi.
3. Bystyret vedtar handlingsdel som vist i saken under kapittel 11.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbeth (Ap)
Behandling:
Espen Agøy Hegge (KrF)
Det tas inn en ny strategi VII under punkt 2 i innstillingen med følgende ordlyd:
”Etiske betraktninger sett i sammenheng med brukerbehov, samtykkekompetanse og nytte skal alltid
ligge til grunn før valg om velferdsteknologi.”
Sissel Trønsdal (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap:
Som en konsekvens av at Trondheim kommune stadig tar i bruk ny velferdsteknologi, vil kommunen
samtidig innhente store mengder data om egne arbeidstakere.
Ansattes rettigheter i forhold til velferdsteknologien og datainnhenting må ivaretas.
Velferdsteknologi skal brukes til å frigjøre ressurser til omsorgsoppgaver, ikke til å overvåke egne
ansatte.
Peder Martin Lysestøl (R) foreslo alternativ til pkt. 1.:
For å styrke kvaliteten i velferdstjenestene skal Tr.heim kommune holde seg ajour med nyvinninger
innen det velferdsteknologiske område og til enhver tid ta i bruk teknologi som bedrer livskvaliteten
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til brukerne. Velferdsteknologi skal være et supplement til dagens velferdstjenester og aldri erstatte
nødvendig bruk av arbeidskraft.
Votering:
Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Lysestøls forslag ble innstillingen vedtatt med 73
stemmer (35Ap, 11H, 11FrP, 6SV, 3V, 2KrF, 2Sp, 3MDG) mot 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM)
avgitt for Lysestøls forslag.
Agøy Hegges forslag ble enstemmig vedtatt.
R, FrP, H, PP, KrF, V, MDG, DEM, Sp, SV sluttet seg til merknaden fra Ap.
VEDTAK:
1. Bystyret vedtar følgende mål for å ta i bruk velferdsteknologi i helse og velferd:
Trondheim kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i å ta i bruk
velferdsteknologi som et supplement til ordinære helse- og omsorgstjenester.
2. Bystyret vedtar følgende strategier for bruk av velferdsteknologi:
I. Velferdsteknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos bruker slik at denne
skal kunne bo lenger hjemme.
II. Kostnader på nye produkter skal alltid vurderes opp mot nytteverdien av produktet
og hvilket problem produktet skal løse.
III. Teknologien skal være prøvd ut tidligere og ha en standardisert løsning.
IV. Brukerorganisasjoner skal alltid uttale seg og gi aksept for ny teknologi.
V. Videre satsning vil være innenfor kompetanseutvikling og kompetansedeling gjennom
et interkommunalt samarbeid.
VI. Trondheim kommune skal bidra og støtte opp om forskning og utvikling av
velferdsteknologi.
VII. Etiske betraktninger sett i sammenheng med brukerbehov, samtykkekompetanse og
nytte skal alltid ligge til grunn før valg om velferdsteknologi.
3. Bystyret vedtar handlingsdel som vist i saken under kapittel 11.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, R, FrP, H, PP, KrF, V, MDG, DEM, Sp, SV:
Som en konsekvens av at Trondheim kommune stadig tar i bruk ny velferdsteknologi, vil kommunen
samtidig innhente store mengder data om egne arbeidstakere.
Ansattes rettigheter i forhold til velferdsteknologien og datainnhenting må ivaretas.
Velferdsteknologi skal brukes til å frigjøre ressurser til omsorgsoppgaver, ikke til å overvåke egne
ansatte.

Sak 104/11
OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB)
INNSTILLING:
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1.
2.
3.
4.

Bystyret vedtar å etablere Kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) fra høsten 2011
innenfor de rammer som er foreslått i saken.
Bystyret vedtar å etablere Kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) med politisk
deltakelse fra høsten 2011.
Under forutsetning av at Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) finner det
hensiktsmessig, vedtar bystyret også å etablere KFG med politisk deltakelse fra høsten 2011.
Bystyret vedtar at bystyresekretariatet får sekretariatsfunksjonen overfor begge rådene fra
høsten 2011.

Saksordfører: Kenneth T. Kjelsnes (SV)
Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo pva R, Ap, SV, Sp:
1. Tillegg til avsnitt 3 i innstillingen:
Under samme forutsetninger ber Bystyret om en evaluering om rådet fungerer etter intensjonene
og om organiseringen av den er hensiktsmessig. Dette gjøres 2 år etter første ordinære møte og
etter en eventuell omorganisering.
2. Bystyre ber om en evaluering om rådet fungerer etter intensjonene og om organiseringen av den
er hensiktsmessig. Dette gjøres 2 år etter første ordinære møte i Kommunalt foreldreråd for
barnehager.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.
3.

4.
5.

Bystyret vedtar å etablere Kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) fra høsten 2011
innenfor de rammer som er foreslått i saken.
Bystyret vedtar å etablere Kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) med politisk
deltakelse fra høsten 2011.
Under forutsetning av at Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) finner det
hensiktsmessig, vedtar bystyret også å etablere KFG med politisk deltakelse fra høsten 2011.
Under samme forutsetninger ber Bystyret om en evaluering om rådet fungerer etter intensjonene
og om organiseringen av den er hensiktsmessig. Dette gjøres 2 år etter første ordinære møte og
etter en eventuell omorganisering.
Bystyret vedtar at bystyresekretariatet får sekretariatsfunksjonen overfor begge rådene fra
høsten 2011.
Bystyre ber om en evaluering om rådet fungerer etter intensjonene og om organiseringen av den
er hensiktsmessig. Dette gjøres 2 år etter første ordinære møte i Kommunalt foreldreråd for
barnehager.

Sak 118/11
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OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING
DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSKAP
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar Eierskapsmelding del 2.
2. Bystyret vedtar Retningslinjer for utøvelse av eierskap gjennom generalforsamling i heleide og
deleide selskaper og representantskap i interkommunale selskaper.
3. Bystyret opprettholder sine tidligere vedtak når det gjelder utbyttepolitikk i forhold til Trondheim
Kino, rente og avdragsfritt lån, og selskapets tilknytning til KS-tariffområdet
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) tok pva SV og R opp sitt forslag fra finans- og næringskomiteen
8.9.2011:
Tillegg til innstillingen pkt 3: Etablering av datterselskaper må godkjennes av generalforsamlingen.
Lars Tvete (H) tok opp rådmannens opprinnelige forslag (alternativ til innstillingen pkt 3):
Bystyret vedtar at rådmannen skal legge frem egen sak hvor det utredes om avkastningskrav og
utbyttepolitikk overfor Trondheim Kino AS kan endres. Dette skal utredes med utgangpunkt i
selskapets økonomiske resultat og bystyrets beslutning om at selskapet har unntak fra bestemmelsen
om at etablering av datterselskap skal vedtas av generalforsamlingen, at lånet til Trondheim
kommune er gjort rente- og avdragsfritt, samt at selskapet skal være tilknyttet til KS-tariffområdet.
Votering: (80 medlemmer til stede)
Innstillingen pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Tvetes forslag ble innstillingen vedtatt med 53
stemmer (35Ap, 1FrP, 6SV, 2KrF, 3R, 2Sp, 3MDG, 1PP) mot 27 stemmer (12H, 10FrP, 3V,
1KrF, 1DEM) avgitt for Tvetes forslag.
Kvikshaug Berntsens forslag fikk 11 stemmer (6SV, 3R, 2MDG) og falt.
VEDTAK:
1.
2.

3.

Bystyret vedtar Eierskapsmelding del 2.
Bystyret vedtar Retningslinjer for utøvelse av eierskap gjennom generalforsamling i heleide og
deleide selskaper og representantskap i interkommunale selskaper.
Bystyret opprettholder sine tidligere vedtak når det gjelder utbyttepolitikk i forhold til Trondheim
Kino, rente og avdragsfritt lån, og selskapets tilknytning til KS-tariffområdet

Sak 120/11
MVA-KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV FREMTIDIG
OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I BOLIG OG NÆRINGSOMRÅDER
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INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar at merverdiavgiftskompensasjon som kommunen mottar i forbindelse med
investeringer i offentlige infrastrukturanlegg i nye bolig og næringsarealer, skal godskrives de
anleggene som kompensasjonen er knyttet til.
2. Rådmannen vil i regnskapsrapport etter 2. tertial 2011 komme med forslag til hvordan en
eventuell mindreinntekt fra merverdiavgiftskompensasjon i forhold til vedtatt budsjett for 2011
kan dekkes.
Saksordfører: Lars Tvete (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.

2.

Bystyret vedtar at merverdiavgiftskompensasjon som kommunen mottar i forbindelse med
investeringer i offentlige infrastrukturanlegg i nye bolig og næringsarealer, skal godskrives de
anleggene som kompensasjonen er knyttet til.
Rådmannen vil i regnskapsrapport etter 2. tertial 2011 komme med forslag til hvordan en
eventuell mindreinntekt fra merverdiavgiftskompensasjon i forhold til vedtatt budsjett for 2011
kan dekkes.

Sak 121/11
FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT PÅ BEVER I TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar ny kommunal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever,
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften åpner for jakt på bever i Trondheim
kommune med unntak av Jonsvatnets nedslagsfelt.
2. I følgende vassdrag på kommunal grunn i Trondheim bymark tillates det ikke ordinær jakt, men
regulering skjer i kommunal regi i tråd med forvaltningsplan; Vassdragene i Trollaområdet,
Ilavassdraget og Leirelvvassdraget. Det samme gjelder for kommunal grunn i Nidelva nord for
Øvre Leirfoss.
3. Rådmannen bes ta initiativ overfor andre offentlige grunneiere i Nidelva nord for Øvre Leirfoss
slik at uttak av bever her skjer på samme måte som på kommunal grunn.
Saksordfører: Lars Sperre (Ap).
Behandling:
Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG, KrF:
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Merknadsstillerne mener det er viktig å øke opplæring og kunnskap om beverjakt, og ber derfor om
at Trondheim Jeger og Fiskeforening involveres i arbeidet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
H, FrP, PP, V sluttet seg til merknaden fra Ap.
VEDTAK:
1.

2.

3.

Bystyret vedtar ny kommunal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever,
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften åpner for jakt på bever i Trondheim
kommune med unntak av Jonsvatnets nedslagsfelt.
I følgende vassdrag på kommunal grunn i Trondheim bymark tillates det ikke ordinær jakt, men
regulering skjer i kommunal regi i tråd med forvaltningsplan; Vassdragene i Trollaområdet,
Ilavassdraget og Leirelvvassdraget. Det samme gjelder for kommunal grunn i Nidelva nord for
Øvre Leirfoss.
Rådmannen bes ta initiativ overfor andre offentlige grunneiere i Nidelva nord for Øvre Leirfoss
slik at uttak av bever her skjer på samme måte som på kommunal grunn.

FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, MDG, KrF, H, FrP, PP, V:
Merknadsstillerne mener det er viktig å øke opplæring og kunnskap om beverjakt, og ber derfor om
at Trondheim Jeger og Fiskeforening involveres i arbeidet."

PRIVATE FORSLAG OG INTERPELLASJONER:
PRIVATE FORSLAG:
Ordføreren foreslo privat forslag fra Torgny Hagerup (FrP) om endring av bystyrets reglement
oversendt finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret.

INTERPELLASJONER:
1.

Jon Gunnes (V) begrunnet sin interpellasjon om spesialundervisning i skolen. Interpellasjonen
ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
Jon Gunnes (V) foreslo:
Det bør være et klart mål for Trondheim kommune å redusere behandlingstiden for søknader og
ikke minst at det må bli enklere å oppnå pedagogisk psykologisk hjelp ved hver enkelt skole og
barnehage. Rådmannen skal legge frem en opptrappingsplan for å beskrive tiltak.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Gunnes’ forslag ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Det bør være et klart mål for Trondheim kommune å redusere behandlingstiden for søknader og
ikke minst at det må bli enklere å oppnå pedagogisk psykologisk hjelp ved hver enkelt skole og
barnehage. Rådmannen skal legge frem en opptrappingsplan for å beskrive tiltak.

2.

Knut Fagerbakke (SV) begrunnet sin og Aase Sætrans (Ap) interpellasjon om revidering av
innkjøpsreglementet. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Anne Behrens.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo pva SV og Ap:
Bystyret ber rådmannen legge fram en sak for revidering av innkjøpsreglementet i Trondheim
kommune.
I saken må det synliggjøres at alle bedrifter som har avtaler med TK skal følge reglene i ILO`s 8
kjernekonvensjoner og at bedriftene hat et aktivt HMS arbeid som tar vare på arbeidstakernes
rettigheter.
Rådmannen bes vurdere hvilke muligheter TK har til å si opp avtaler med øyeblikkelig virkning
ved brudd på AML eller ILOs kjernekonvensjoner.
Bystyret ber også rådmannen om en juridisk vurdering som viser konsekvensene av om TK som
byggherre påtar seg solidaransvar for lønn.
Bystyret ber rådmannen i saken synliggjøre hvordan kravene i innkjøpsreglementet blir fulgt opp
i dag og komme med forslag til eventuelle endringer om hvordan de skal følges opp i framtida.
Bystyret ber rådmannen i saken synliggjøre hvordan kontrollsystemet fungerer før bestilling og
fortløpende underveis i entreprisen og eventuelt komme med forslag om forbedringer. Bystyret
ber også rådmannen se på hvordan kontrollen av underleverandører i alle ledd kan kontrolleres
bedre og komme med endringsforslag om nødvendig.
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) foreslo alternativ til Fagerbakkes forslag:
Bystyret ber om at det foretas en revidering av innkjøpsreglementet. I forbindelse med
revisjonen bes det fremlagt vurderinger og forslag til endringer som hensyntar krav til
arbeidsforhold, HMS og krav til dokumentasjon av lønns- og arbeidsforhold.
Votering:
Dahlberg Hauges forslag fikk 32 stemmer (13H, 11FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Fagerbakkes forslag ble vedtatt mot 29 stemmer (13H, 11FrP, 3V, 1PP, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen legge fram en sak for revidering av innkjøpsreglementet i Trondheim
kommune.
I saken må det synliggjøres at alle bedrifter som har avtaler med TK skal følge reglene i ILO`s 8
kjernekonvensjoner og at bedriftene hat et aktivt HMS arbeid som tar vare på arbeidstakernes
rettigheter.
Rådmannen bes vurdere hvilke muligheter TK har til å si opp avtaler med øyeblikkelig virkning
ved brudd på AML eller ILOs kjernekonvensjoner.
Bystyret ber også rådmannen om en juridisk vurdering som viser konsekvensene av om TK som
byggherre påtar seg solidaransvar for lønn.
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Bystyret ber rådmannen i saken synliggjøre hvordan kravene i innkjøpsreglementet blir fulgt opp
i dag og komme med forslag til eventuelle endringer om hvordan de skal følges opp i framtida.
Bystyret ber rådmannen i saken synliggjøre hvordan kontrollsystemet fungerer før bestilling og
fortløpende underveis i entreprisen og eventuelt komme med forslag om forbedringer. Bystyret
ber også rådmannen se på hvordan kontrollen av underleverandører i alle ledd kan kontrolleres
bedre og komme med endringsforslag om nødvendig.

3.

Peder Martin Lysestøl (R) begrunnet interpellasjon om papirløse flyktninger fremmet av Arne
Byrkjeflot (R) og Bekes Berwari (SV). Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Helge
Garåsen.
Peder Martin Lysestøl (R) foreslo pva R og MDG:
Rådmannen bes ta kontakt med innvandringsorganisasjoner, Rådgivningsgruppa og andre for å
skaffe en oversikt over hvem de papirløse i Trondheim er, hvor mange og deres problemer. Alle
som oppholder seg i Trondheim Kommune, om de er i mottak eller ikke, skal få midler til
nødvendig helsehjelp og nødvendig helsehjelp. Papirløse må også sikres rett til arbeid og studier
slik at det blir mulig for dem å livberge seg og være til nytte i samfunnet.
Rådmannen må sørge for at dette er klart for saksbehandlerne på NAV, legevakt og andre.
Trondheim kommune må arbeide overfor sentrale myndigheter for å løse problemet med mangel
på identifikasjonspapirer som gjør det ytterst vanskelig å bli en del av samfunnet og få sine
rettigheter.
Bystyret i Trondheim støtter følgende kravene som er stilt fra 38 samarbeidende organisasjoner.
Yngve Brox (H) foreslo:
Bystyret i Trondheim ber regjeringen utarbeide nasjonale retningslinjer som sikrer en human
behandling av papirløse flyktninger med tanke på å sikre at de får reelle nødvendige
helsetjenester og livsnødvendig økonomisk bistand. Slik hjelp skal ikke påvirke papirløse
flyktningers status.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF, Ap, V, Sp:
1. Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide
lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes rådmannen se om det er
mulig å finne lokale løsninger.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at papirløse flyktninger i Trondheim mottar nødvendig
fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.
Votering:
Brox’ forslag unntatt siste setning fikk 30 stemmer (13H, 11FrP, 3V, 3KrF) og falt.
Lysestøls forslag fikk 12 stemmer (6SV, 3R, 3MDG) og falt.
Agøy Hegges forslag pkt 1 ble vedtatt mot 22 stemmer (11H, 11FrP).
Agøy Hegges forslag pkt 2 ble vedtatt mot 11 stemmer (11FrP).
VEDTAK:
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1.

2.

Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide
lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes rådmannen se om det er
mulig å finne lokale løsninger.
Bystyret ber rådmannen sørge for at papirløse flyktninger i Trondheim mottar nødvendig
fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

De øvrige interpellasjonene ble ikke behandlet innenfor den avsatte tidsrammen.

Sak 100/11
LÆRERES TIDSBRUK
INNSTILLING:
1. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med de foreslåtte tiltakene med tanke på å frigjøre tid til
læringsarbeid i skolen.
2. Rådmannen bes komme tilbake med en oppfølgingssak til bystyret etter to år der effekten av
tiltakene vurderes.
3. For øvrig tar bystyret saken til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i økonomiplan
og enkeltsaker.
Saksordfører: Mona Bjørn (R)
Behandling:
Trond O. Svenkerud (PP) foreslo:
I pkt. 1 i innstillingen endres ”læringsarbeid” til ”undervisningsarbeid”.

Kenneth T. Kjelsnes (SV) fremmet følgende merknad pva SV, Ap, R, Sp, MDG:
Bystyret har som målsetning å øke lærertettheten i trondheimsskolen ytterligere.
Aage Borrmann (Ap) foreslo pva Ap, SV, V, KrF, Sp, MDG:
1. Bystyret ber Ordføreren gjøre en henvendelse til regjeringen hvor man ber regjeringen gå
igjennom rapporteringer, dokumenteringskrav og statistikkinnhenting fra skolene, med det mål å
kraftig begrense arbeidet ute i kommunene. Spesielt gjelder dette en forenkling av GSI
rapporteringen på skolene.
2. Bystyret ber Rådmannen arbeide videre med de foreslåtte tiltakene med tanke på å frigjøre tid til
læringsarbeid i skolen. Dette betyr å begrense rapporteringer, dokumenteringer og
statistikkinnhenting fra skolene og lærerne til kun det aller nødvendigste. Det skal utarbeides
standardløsninger på referatføring, dokumentering og rapportering slik at dette forenkler arbeidet
og gir læreren mer tid til elev og undervisning. Trondheimsskolen skal ikke delta i utprøvinger av
dataverktøy som piloter i en periode framover, da dette tar stor del av arbeidstiden på
bekostning av elevtiden.
3. Det må være en klar målsetting at medarbeiderundersøkelsene blant lærerne i årene framover
viser en klar bedring i forhold til tidsbruk. Målet må være at opplevelse av tiltakene innenfor
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mindre byråkratisering i skolen virker. Rådmannen skal rapportere til Formannskapet om dette
jevnlig.
4. For øvrig tar bystyret saken til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i økonomiplan
og enkeltsaker.
Kjetil Utne (H) tok opp Janne Cecilie Guldahls (H) forslag fra oppvekstkomiteen:
Den enkelte skoleleder skal selvsagt ha myndighet til selv å vurdere om det er ønskelig å gå ut over
opplæringslovens minimumskrav i henhold til vurderingsforskriften.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo endring i Borrmanns forslag:
Punkt 3 siste setning strykes, og erstattes med følgende: Rådmannen skal rapportere til Bystyret om
dette jevnlig. Rapporteringen skal inngå som en del av Kvalitetsmeldingen for skolen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Borrmanns forslag (unntatt pkt 2 og pkt 3 siste
setning) ble Borrmanns forslag enstemmig vedtatt.
Borrmanns forslag pkt 2 ble vedtatt mot 14 stemmer (13H, 1DEM).
Ved alternativ votering mellom Borrmanns forslag pkt 3 siste setning og Baustad Ranums forslag ble
Borrmanns forslag vedtatt med 66 stemmer (37Ap, 11FrP, 6SV, 3V, 3KrF, 3MDG, 2Sp, 1PP)
mot 17 stemmer (13H, 3R, 1DEM) avgitt for Baustad Ranums forslag.
Svenkeruds forslag fikk 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Utnes forslag fikk 25 stemmer (13H, 11FrP, 1DEM) og falt.
KrF, FrP, V, H sluttet seg til merknaden fra SV, Ap, R, Sp, MDG.
VEDTAK:
1. Bystyret ber Ordføreren gjøre en henvendelse til regjeringen hvor man ber regjeringen gå
igjennom rapporteringer, dokumenteringskrav og statistikkinnhenting fra skolene, med det mål å
kraftig begrense arbeidet ute i kommunene. Spesielt gjelder dette en forenkling av GSI
rapporteringen på skolene.
2. Bystyret ber Rådmannen arbeide videre med de foreslåtte tiltakene med tanke på å frigjøre tid til
læringsarbeid i skolen. Dette betyr å begrense rapporteringer, dokumenteringer og
statistikkinnhenting fra skolene og lærerne til kun det aller nødvendigste. Det skal utarbeides
standardløsninger på referatføring, dokumentering og rapportering slik at dette forenkler arbeidet
og gir læreren mer tid til elev og undervisning. Trondheimsskolen skal ikke delta i utprøvinger av
dataverktøy som piloter i en periode framover, da dette tar stor del av arbeidstiden på
bekostning av elevtiden.
3. Det må være en klar målsetting at medarbeiderundersøkelsene blant lærerne i årene framover
viser en klar bedring i forhold til tidsbruk. Målet må være at opplevelse av tiltakene innenfor
mindre byråkratisering i skolen virker. Rådmannen skal rapportere til Formannskapet om dette
jevnlig.
4. For øvrig tar bystyret saken til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i økonomiplan
og enkeltsaker.
FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, R, Sp, MDG, KrF, FrP, V, H:
Bystyret har som målsetning å øke lærertettheten i trondheimsskolen ytterligere.
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Sak 119/11
FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE
INNSTILLING:
1. Bystyret tar ikke stilling til hva som skal benyttes som overordnet posisjon og betegnelse for
byens sentrum.
2. Bystyret gir sin tilslutning til visjonen om et levende og attraktivt bysentrum.
3. Trondheim kommune skal delta aktivt, sammen med andre aktører, i arbeidet med å utvikle
verdier, mål og strategier for byens sentrumsområder.
Saksordfører: Tore A. Torp (H)
Behandling:
Heidi Eidem (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Innstillingens punkt 1 strykes. Bystyret mener Midtbyen er et godt etablert begrep, med gode
assosiasjoner til Trondheims sentrum for handel, kultur og historie, og mener "hjertebyen" som
posisjon og nytt begrep ikke bør være med i den videre prosessen.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp Sigmund Ofstads (FrP) merknad pva FrP fra
byutviklingskomiteen 8.9.2011:
Visjoner blir verdiløse dersom vi ikke tar utgangspunkt i de behovene Midtbyen har.
Handelsstanden i Midtbyen sliter, og det henger sammen med restriksjonene som er innført de
senere år.
Det blir derfor svært viktig at initiativtakerne blir møtt med en positiv holdning når det søkes om
tillatelse til nye planer.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Eidems forslag ble Eidems forslag vedtatt med
58 stemmer (37Ap, 1H, 6SV, 2V, 3KrF, 3R, 3MDG, 2Sp, 1PP) mot 25 stemmer (12H, 11FrP,
1V, 1DEM) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt 2 og 3 ble vedtatt mot 4 stemmer (1H, 3R).
PP, H sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.

Bystyret gir sin tilslutning til visjonen om et levende og attraktivt bysentrum.
Trondheim kommune skal delta aktivt, sammen med andre aktører, i arbeidet med å utvikle
verdier, mål og strategier for byens sentrumsområder.

Sak 122/11
GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR NY FORMANNSKAPSMODELL
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INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte:
1.1. Godtgjøringen omfatter
Trondheim kommunes godtgjøringsreglement bygger på at godtgjøringen til politiske organer enten
gis som en fast godtgjøring pr møte, eller som en årlig sum beregnet som prosentandel av
kommunalråds godtgjøring. Godtgjøringen for de enkelte ombud omfatter selve møtevirksomheten,
reiseutgifter i den forbindelse og eventuelle befaringer. Deltakelse i formøter/gruppemøter er ikke
berettiget til godtgjøring.
1.3. Fravær fra ombudet
Medlemmene i bystyret må delta i minst halvparten av møtene for å motta den faste godtgjørelsen.
Det ytes halv godtgjørelse når de deltar i minst 50% av møtene i ett år og full godtgjøring når de
deltar i 75% av møtene. Lavere deltagelse enn 50% berettiger kr 1300 pr møte. Bystyre- og
komitemøter sees under ett ved beregning av godtgjøring til bystyret. Andre kommunale oppdrag
som resulterer i fravær fra møtet, skal ikke regnes som ordinært fravær ved beregning av
godtgjøringen. Bestemmelsen gjelder også andre organer med fast årlig godtgjøring etter dette
reglementet.
1.4. Varamedlemmer
Varamedlemmer til bystyret og bystyrekomiteene får en møtegodtgjøring på kr 1300,- pr møte.
Varamedlemmer til øvrige organer som omfattes av dette reglementet, får en møtegodtgjøring på kr
1000,- pr møte.
4.3. Partigruppene
Partigruppene i bystyret gis en godtgjøring tilsvarende 40% av kommunalråd, samt en
representantstøtte på kr 30.000,- pr bystyrerepresentant. Midlene skal benyttes fritt av den enkelte
gruppe til aktiviteter/utgifter knyttet til bystyregruppenes arbeid.
4.4. Bystyrets medlemmer
Bystyrets faste medlemmer (med unntak av heltidspolitikere) gis en godtgjøring på 5% av
kommunalråds godtgjøring. Denne omfatter all møtevirksomhet som medlemmene har i
bystyresammenheng (herunder regnet komitearbeid).
4.5. Søknad om utvidet godtgjøring
Punktet strykes.
Nytt punkt:
Bystyret har en klar målsetting av å være mest mulig papirløs.
Bystyrets faste medlemmer, med unntak av heltidspolitikere og andre som får tildelt kommunal
bærbar PC og hjemmekontorordning, gis en godtgjøring på kr. 3000 pr. år for å dekke noen av
utgiftene for å kunne gi avkall på saksdokumenter på papir. De som fortsatt ønsker
saksdokumentene på papir får ikke utbetalt denne godtgjøringen.
Saksordfører: Knut Fagerbakke (SV)
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Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1MDG).
VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte:
1.1. Godtgjøringen omfatter
Trondheim kommunes godtgjøringsreglement bygger på at godtgjøringen til politiske organer enten
gis som en fast godtgjøring pr møte, eller som en årlig sum beregnet som prosentandel av
kommunalråds godtgjøring. Godtgjøringen for de enkelte ombud omfatter selve møtevirksomheten,
reiseutgifter i den forbindelse og eventuelle befaringer. Deltakelse i formøter/gruppemøter er ikke
berettiget til godtgjøring.
1.3. Fravær fra ombudet
Medlemmene i bystyret må delta i minst halvparten av møtene for å motta den faste godtgjørelsen.
Det ytes halv godtgjørelse når de deltar i minst 50% av møtene i ett år og full godtgjøring når de
deltar i 75% av møtene. Lavere deltagelse enn 50% berettiger kr 1300 pr møte. Bystyre- og
komitemøter sees under ett ved beregning av godtgjøring til bystyret. Andre kommunale oppdrag
som resulterer i fravær fra møtet, skal ikke regnes som ordinært fravær ved beregning av
godtgjøringen. Bestemmelsen gjelder også andre organer med fast årlig godtgjøring etter dette
reglementet.
1.4. Varamedlemmer
Varamedlemmer til bystyret og bystyrekomiteene får en møtegodtgjøring på kr 1300,- pr møte.
Varamedlemmer til øvrige organer som omfattes av dette reglementet, får en møtegodtgjøring på kr
1000,- pr møte.
4.3. Partigruppene
Partigruppene i bystyret gis en godtgjøring tilsvarende 40% av kommunalråd, samt en
representantstøtte på kr 30.000,- pr bystyrerepresentant. Midlene skal benyttes fritt av den enkelte
gruppe til aktiviteter/utgifter knyttet til bystyregruppenes arbeid.
4.4. Bystyrets medlemmer
Bystyrets faste medlemmer (med unntak av heltidspolitikere) gis en godtgjøring på 5% av
kommunalråds godtgjøring. Denne omfatter all møtevirksomhet som medlemmene har i
bystyresammenheng (herunder regnet komitearbeid).
4.5. Søknad om utvidet godtgjøring
Punktet strykes.
Bystyret har en klar målsetting av å være mest mulig papirløs.
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Bystyrets faste medlemmer, med unntak av heltidspolitikere og andre som får tildelt kommunal
bærbar PC og hjemmekontorordning, gis en godtgjøring på kr. 3000 pr. år for å dekke noen av
utgiftene for å kunne gi avkall på saksdokumenter på papir. De som fortsatt ønsker
saksdokumentene på papir får ikke utbetalt denne godtgjøringen.

Sak 123/11
DETALJREGULERING AV MUNKHAUGVEITA 5 OG 7
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Munkhaugveita 5 og 7 som vist på kart i målestokk
1:500, merket Solem Arkitektur AS senest datert 04.08.2011 med bestemmelser senest datert
04.08.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP).
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Munkhaugveita 5 og 7 som vist på kart i målestokk
1:500, merket Solem Arkitektur AS senest datert 04.08.2011 med bestemmelser senest datert
04.08.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 124/11
KALVSKINNET - ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap ÅPNINGER AV TO
ALLMENNINGER VED NIDELVA
INNSTILLING:
Bystyret vedtar endring og oppheving av deler av reguleringsplan for Kalvskinnet r0118ap som vist
på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune, byplankontoret, senest datert 1.7.2011
med bestemmelser senest datert 1.7.2011.
Arealet som skal oppheves er vist på vedlagt illustrasjon datert 7.1.2011.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar endring og oppheving av deler av reguleringsplan for Kalvskinnet r0118ap som vist
på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune, byplankontoret, senest datert 1.7.2011
med bestemmelser senest datert 1.7.2011.
Arealet som skal oppheves er vist på vedlagt illustrasjon datert 7.1.2011.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 125/11
DETALJREGULERING AV HOLTERMANNS VEG 70 OG SORGENFRIVEIEN 11
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Holtermanns veg 70 og Sorgenfriveien 11 som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket kbas senest datert 04.08.11 med bestemmelser senest datert
04.08.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF).
Behandling:
Kjetil Utne (H) foreslo:
Bystyret erkjenner at det er stort behov for parkeringsplasser i dette området. Bystyret vil derfor
ikke sette et parkeringskrav som for indre sone.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (1FrP, 1V, 1DEM).
Utnes forslag ble vedtatt mot 16 stemmer (6SV, 3V, 1KrF, 3R, 3MDG).

VEDTAK:
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Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Holtermanns veg 70 og Sorgenfriveien 11 som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket kbas senest datert 04.08.11 med bestemmelser senest datert
04.08.11.
Bystyret erkjenner at det er stort behov for parkeringsplasser i dette området. Bystyret vil derfor
ikke sette et parkeringskrav som for indre sone.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 126/11
DETALJREGULERING AV TRANSITTGATA 4, LOSGATA 3-5, NYHAVNA
BRANNSTASJON
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Transittgata 4, Losgata 3-5, Nyhavna brannstasjon som
vist på kart i målestokk 1:1000, merket PirII datert 21.03.2011, sist endra 10.07.2011 med
bestemmelser sist endra 10.07.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Per Digre (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP).
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Transittgata 4, Losgata 3-5, Nyhavna brannstasjon som
vist på kart i målestokk 1:1000, merket PirII datert 21.03.2011, sist endra 10.07.2011 med
bestemmelser sist endra 10.07.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 127/11
DETALJREGULERING AV PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM,
BRANNSTASJON M.M. SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Presthusområdet på Ranheim, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merka Pir II AS datert 17.01.2011, sist endra 01.07.2011 med
bestemmelser senest endra 01.07.2011.
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2.
3.

4.
5.

Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 4, siste avsnitt:
Det skal legges til rette for at området fremdeles kan brukes som akebakke om vinteren.
Løsningen for gang- og sykkelveier som er foreslått i reguleringssaken, spesielt med tanke på
broløsning over E6, støttes ikke av bystyret. Rådmannen bes fremme en ny regulering for gangog sykkelveiløsning som tar hensyn til den gjennomgående sykkeltrafikken til og fra sentrum
over Skovgård. I tillegg ber bystyret om at ny broløsning baseres på Statens Vegvesens forslag
til gang- og sykkelbro slik at man sørger for en trygg, rask og sikker skolevei mellom
boligområdene sør for E6 og Ranheim skole.
Bystyret ber om at det sikres tilstrekkelig støydempingstiltak som også ivaretar økt fremtidig
støyproblematikk i planområdet.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

FLERTALLSMERKNAD – KrF, H, FrP, DEM, SV, MDG, Ap:
Bystyret ber rådmannen gå gjennom trafikktallene for området på nytt for å vurdere behovet for
ytterligere støytiltak. I rådmannens saksfremlegg brukes tall fra 2009 som tilsier ÅDT på E6 på
19000, mens Statens Vegvesen sine tall fra 2010 har en ÅDT i samme område på 26500.
Støyberegningene i saken er derfor gjort med feil bakgrunnstall, og det er stor sannsynlighet for at
flere boliger i området vil komme inn i gul/rød støysone med tilhørende krav om tiltak. Det må i
tillegg gjøres støymålinger ved ulike vær- og føreforhold.
Saksordfører: Jens Dale Røttereng (Ap)
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sine forslag fra byutviklingskomiteen 8.9.2011:
1. Bystyret avviser forslag til detaljregulering av Presthusområdet på Ranheim.
2. Bystyret går inn for 0-alternativet på bussdepot. Dette vil si at man opprettholder dagens
plassering på Sorgenfri.
3. Bystyret vil oppfylle avtalen mellom Trondheim kommune og Texaco som ble gjort i forbindelse
med erverv av tomt til Strandvegen Auto på Tunga. Texaco som er kjøpt av YX / Rema
Eiendom A/S tilbys tomt på Presthus sør for E6.
4. Bystyret er i utgangspunktet positiv til å legge brannstasjonen på Presthus sør for E6 i tilknytning
til bensinstasjonen.
Bystyret vil likevel be Rådmannen nok en gang se på muligheten til å lokalisere brannstasjonen
ved Ranheim Vestre. Man vil da slippe de kostnader som man vil få ved å bygge vestvendt
rampe som i tillegg vil berøre boligeiendommer
Geir Waage (Ap) foreslo pva Ap, SV, KrF, V, MDG, Sp:
Bensinstasjon på sørlig jorde tas ut av planen. Som en følge av dette flyttes gang- og sykkelvei fra
sørlig til nordlig del av FV 950.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF, Ap, H, SV, MDG, V alternativ til innstillingens punkt
3:
Bystyret ber rådmannen i samarbeid med Statens vegvesen finne en ny løsning for ny gang- og
sykkelbro. En ny bro må sikre en trygg, rask og sikker skoleveg mellom boligområdene sør for E6
og Ranheim skole. Det må også tas hensyn til fremtidige skolekretsgrenser.
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Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet pva KrF, Ap, H, SV, MDG, V ny merknad til erstatning for
flertallsmerknad 1:
Bystyret ber rådmannen snarest gjennomføre nye støymålinger i området for å vurdere behovet for
ytterligere støyskjerming, spesielt mellom E6 og de nærliggende boligområdene. Det er stor
sannsynlighet for at flere boliger i området vil komme inn i gul eller rød støysone med tilhørende krav
om tiltak.
Svein Otto Nilsen (DEM ) foreslo alternativ til innstillingen pkt 1:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Presthusområdet på Ranheim, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merka Pir II AS datert 17.1.2011, sist endra 1.7.2011 med bestemmelser senest
endra 1.7.2011, med følgende endring: Brannstasjon plasseres på Ranheim Vestre. (tomt A i
rådmannens notat)

Torleif Hugdahl (SV) foreslo:
Planen avvises i sin nåværende form.
• Bensinstasjon tas ut
• Brannstasjon søkes innpasset på sørsida av E6
Votering:
Nilsens forslag pkt 1 fikk 7 stemmer (1Ap, 1FrP, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Nilsens forslag pkt 2 fikk 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Nilsens forslag pkt 3 fikk 3 stemmer (1MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Nilsens forslag pkt 4 fikk 6 stemmer (3R, 1MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Nilsens forslag alternativ til innstillingen pkt 1 fikk 12 stemmer (1Ap, 6SV, 3MDG, 1PP, 1DEM) og
falt.
Hugdahls forslag fikk 9 stemmer (6SV, 1MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 1 ble vedtatt mot 13 stemmer (1FrP, 6SV, 3R, 1MDG, 1PP, 1DEM).
Innstillingen pkt 2 ble vedtatt mot 5 stemmer (1FrP, 3R, 1MDG).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Agøy Hegges forslag ble Agøy Hegges forslag
vedtatt med 82 stemmer (37Ap, 13H, 10FrP, 6SV, 3V, 3KrF, 3R, 3MDG, 2Sp, 1PP, 1DEM) mot
1 stemme (1FrP) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt 4 ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP).
Waages forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP).
FrP, Sp, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden.
VEDTAK:
1.

2.

Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Presthusområdet på Ranheim, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merka Pir II AS datert 17.01.2011, sist endra 01.07.2011 med
bestemmelser senest endra 01.07.2011.
Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 4, siste avsnitt:
Det skal legges til rette for at området fremdeles kan brukes som akebakke om vinteren.
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3.

4.
5.
6.

Bystyret ber rådmannen i samarbeid med Statens vegvesen finne en ny løsning for ny gang- og
sykkelbro. En ny bro må sikre en trygg, rask og sikker skoleveg mellom boligområdene sør for
E6 og Ranheim skole. Det må også tas hensyn til fremtidige skolekretsgrenser.
Bystyret ber om at det sikres tilstrekkelig støydempingstiltak som også ivaretar økt fremtidig
støyproblematikk i planområdet.
Bensinstasjon på sørlig jorde tas ut av planen. Som en følge av dette flyttes gang- og sykkelvei
fra sørlig til nordlig del av FV 950.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, SV, MDG, V, FrP, Sp, PP, DEM:
Bystyret ber rådmannen snarest gjennomføre nye støymålinger i området for å vurdere behovet for
ytterligere støyskjerming, spesielt mellom E6 og de nærliggende boligområdene. Det er stor
sannsynlighet for at flere boliger i området vil komme inn i gul eller rød støysone med tilhørende krav
om tiltak.

Sak 128/11
DETALJREGULERING AV LADEHAMMEREN 1
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Ladehammeren 1 som vist på kart i målestokk 1:500,
merket Arkiplan AS datert 15.02.2011, sist endret 12.08.11 med bestemmelser sist datert
11.08.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP).
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Ladehammeren 1 som vist på kart i målestokk 1:500,
merket Arkiplan AS datert 15.02.2011, sist endret 12.08.11 med bestemmelser sist datert
11.08.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 129/11
DETALJREGULERING AV RV 706, NORDRE AVLASTNINGSVEG, GANG- OG
SYKKELBRU SKANSEN
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INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Rv 706, Nordre avlastningsveg, gang- og sykkelbru
Skansen, som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Plan AS, senest datert 10.08.11 med
bestemmelser senest datert 10.08.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Gaute Busch (MDG).
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 130/11
DETALJREGULERING AV HAAKON VIIS GATE 8-10
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Haakon V1I´s gate 8-10 som vist på kart i målestokk
1:1000, merka ARC arkitekter, datert 29.4.2011, sist endra 8.9.2011 og med bestemmelser sist
endra 8.9.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Jens Dale Røttereng (Ap).
Behandling:
John Peder Denstad (R) fremmet følgende merknad pva R:
1. Merknadsstillerne mener tillatelsen til et nytt kjøpesenter i Haakon VIIs gt. 8 – 10 er i strid med
Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenter. Fylkesdelplan for areal og transport i
Trondheimsregionen (Ny giv) er juridisk bindende for etablering av kjøpesentre i Trondheim.
Den sier at detaljhandel og tjenester med høy besøksfrekvens kan tillates innefor avgrensede
deler av avlastningssentrene Tillerbyen og Lade / Leangen. Disse sentrene er i kommunedelplan
for Lade, Leangen og Rotvoll uttrykkelig begrenset til S1og S2 og ikke der dette kjøpesenteret
bygges. Vi vil derfor anke vedtaket inn for departementet.
2. Merknadstillerne mener dette kjøpesenteret er i direkte motstrid til Miljøpakkens ambisjoner om
å få ned biltrafikken og i direkte motstrid til målet om å styrke Midtbyen som handelssenter.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 16 stemmer (1FrP, 6SV, 3KrF, 3R, 3MDG).
MDG sluttet seg til merknad 1 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
MDG sluttet seg til merknad 2 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Haakon V1I´s gate 8-10 som vist på kart i målestokk
1:1000, merka ARC arkitekter, datert 29.4.2011, sist endra 8.9.2011 og med bestemmelser sist
endra 8.9.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 131/11
DETALJREGULERING AV E6 - OMKJØRINGSVEGEN, TUNGA - ROTVOLL SAMT
SØNDRE DEL AV HAAKON VIIS GATE (FV 868)
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre
del av Haakon VIIs gate som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Statens vegvesen Region Midt
og Trondheim kommune senest datert 9.8.2011 med bestemmelser senest datert 9.8.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV)
Behandling:
Aase Sætran (Ap) fratrådte, inhabil iht forv.lov. § 6, 2. ledd.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP).
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre
del av Haakon VIIs gate som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Statens vegvesen Region Midt
og Trondheim kommune senest datert 9.8.2011 med bestemmelser senest datert 9.8.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 132/11
EGEN BYGNING FOR BONDENS MARKED I TRONDHEIM PRIVAT FORSLAG
FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM)
INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til politisk behandling hvor man ser på muligheten til å
etablere eget lokale for Bondens Marked på eller i nærheten av torget i Trondheim.
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Kostnadene både investering og driftsmessig må komme frem i saken som rådmannen legger frem.
Saksordfører: Tore A. Torp (H).
Behandling:
Trond O. Svenkerud (PP)
Det arbeides ikke videre med planer for et eget lokale for ”Bondens Marked”.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Svenkeruds forslag ble innstillingen vedtatt med 79
stemmer (37Ap, 12H, 11FrP, 5SV, 3V, 3KrF, 2R, 2Sp, 3MDG, 1DEM) mot 1 stemme (1PP)
avgitt for Svenkeruds forslag.

VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til politisk behandling hvor man ser på muligheten til å
etablere eget lokale for Bondens Marked på eller i nærheten av torget i Trondheim.
Kostnadene både investering og driftsmessig må komme frem i saken som rådmannen legger frem.

Sak 133/11
KJÆRLIGHETSLÅS PÅ GAMLE BYBRO- PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO
NILSEN (DEM)
INNSTILLING:
Forslag avvises.
Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp).
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt opprinnelige forslag:
Bystyret ber Rådmannen vurdere om det er mulig å etablere tilsvarende kjærlighetsmote med
kjærlighetslås ved Lykkens Portal på Gamle Bybro.
Kjærlighetsklasene trenger ikke festes til selve brua, men festes til uavhengige gjerder eller stolper.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Nilsens forslag ble innstillingen vedtatt med 80
stemmer (37Ap, 12H, 11FrP, 6SV, 3V, 3KrF, 2R, 3MDG, 2Sp, 1PP) mot 1 stemme (1DEM)
avgitt for Nilsens forslag.
VEDTAK:
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Forslaget avvises.

Sak 134/11
OPPRUSTING AV SMÅBERGAN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN
OTTO NILSEN (DEM)
INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen legge til rette for en idédugnad for å skape en folkepark i Småbergan ved
Kristiansten festning, hvor hele Trondheims befolkning samt lag og foreninger kan være med på å
utforme parken.
Målet er å ”åpne” parken for folk samtidig som man kan forhindre gjengroing samt forsøpling av
området.
Det er også svært viktig at man kobler dette prosjektet mot Trondheim kommunes ”Startpakke for
frivillighet” slik at folk flest kan få eierforhold til Småbergan prosjektet.
På den måten kan dugnadsånden gi et meget positivt resultat hvor mange initiativrike ildsjeler kan få
et eierforhold til folkeparken Småbergan.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen legge til rette for en idédugnad for å skape en folkepark i Småbergan ved
Kristiansten festning, hvor hele Trondheims befolkning samt lag og foreninger kan være med på å
utforme parken.
Målet er å ”åpne” parken for folk samtidig som man kan forhindre gjengroing samt forsøpling av
området.
Det er også svært viktig at man kobler dette prosjektet mot Trondheim kommunes ”Startpakke for
frivillighet” slik at folk flest kan få eierforhold til Småbergan prosjektet.
På den måten kan dugnadsånden gi et meget positivt resultat hvor mange initiativrike ildsjeler kan få
et eierforhold til folkeparken Småbergan.

Sak 135/11
ETABLERING AV INTERNASJONALE DATASENTRE I TRONDHEIM - PRIVAT
FORSLAG FRA YNGVE BROX (H)
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INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen om å kartlegge tilbud og muligheter i markedet knyttet til datalagringssenter.
Dette bør gjøres i samarbeid med NTNU, SiNTEF og Næringsforeningen i Trondheim (NiT), med
sikte på å få etablert ett eller flere senter i Trondheim.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 136/11
BRUK AV KORPS OG KOR VED ANLØP AV HURTIGRUTA OG CRUISEBÅTER PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM)
INNSTILLING:
Forslaget avvises.
Saksordfører: Nina Wikan (H).
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt opprinnelige forslag:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten i samarbeid med havna til å leie forskjellige korps/kor etc.
for å ta i mot passasjerene som kommer med Hurtigruta/cruice i sommersesongen.
Bruk av korps/kor et. vil gi et meget viktig økonomisk bidrag for disse foreningene, samtidig som
passasjerene får et meget godt førsteinntrykk av Trondheim.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Nilsens forslag ble innstillingen vedtatt med 80
stemmer (37Ap, 12H, 11FrP, 6SV, 3V, 3KrF, 2R, 3MDG, 2Sp, 1PP) mot 1 stemme (1DEM)
avgitt for Nilsens forslag.
VEDTAK:
Forslaget avvises.

Sak 137/11
LOVLIGHETSKONTROLL- BYSTYRESAK 75/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG
BEHANDLING
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Forslag til vedtak:
Bystyrets vedtak 75/11 Forskrift om likeverdig behandling av private barnehager opprettholdes.
Saken sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til videre behandling
Behandling:
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo:
Bystyret tar sak 75/11 Forskrift om likeverdig behandling av private barnehager opp til ny
behandling. Rådmannen bes fremlegge en ny sak hvor innvendingene i kravet om lovlighetskontroll
blir hensyntatt.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Baustad Ranums forslag ble innstillingen vedtatt med
51 stemmer (37Ap, 6SV, 2R, 2Sp, 3MDG, 1PP) mot 30 stemmer (12H, 11FrP, 3V, 3KrF,
1DEM) avgitt for Baustad Ranums forslag.
VEDTAK:
Bystyrets vedtak 75/11 Forskrift om likeverdig behandling av private barnehager opprettholdes.
Saken sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til videre behandling

Møtet hevet kl. 2225.

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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