Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 20.09.2011
Tid: kl 09.30
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Ordfører Rita Ottervik, Aase Sætran, John Stene, Geir Waage, Sissel
Trønsdal, Yngve Brox, Merethe Baustad Ranum, Kristian Dahlberg Hauge,
Jon Gunnes
Elin Kvikshaug Berntsen, Jan Bojer Vindheim
Knut Fagerbakke, Johanne Storler
Fungerende rådmann Carl-Jakob Midttun, kommunaldirektørene Einar
Aassved Hansen, Morten Wolden, Anne Behrens, Helge Garåsen
Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Behandling av Aase Sætran (Ap) sitt spørsmål angående felling av trær på Rognli, Lade allé 48
Merethe Baustad Ranum (H) meldte et spørsmål angående tvang overfor beboere ved sykehjem
Merethe Baustad Ranum (H) meldte et forslag vedrørende granskning av Trondheim kommune
Kommunaldirektør Morten Wolden meldte en orientering om rebygg
Kommunaldirektør Anne Behrens orienterer om arbeid med de anmeldte lovbruddene innen
helseområdet
Kommunaldirektør Morten Wolden: orientering om rebygg
Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun: orientering om funnene i undersøkelsen om skolebyggenes
funksjonalitet

Jon Gunnes (V) meldte et spørsmål angående nye arbeidsplasser til Trondheim som vil bli behandlet i
neste formannskap.
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SAKSLISTE
Saksnr.
243/11

Arkivsaksnr.
11/17385
KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING
AUGUST/SEPTEMBER 2011

249/11

11/40620
ØKT BEVILGNINGSRAMME STARTLÅN

250/11

11/37773
HØRINGSUTTALELSE TIL BYGGESAKSFORSKRIFTEN, SAK10 OG
BYGGETEKNISK FORSKRIFT, TEK10

251/11

11/16472
BERGHEIMSVEGEN 9, AVSKRIVNING AV BYGGESAKSGEBYR

252/11

11/34160
SVAR HØRING - NY NASJONAL PLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I
HELSE- OG SOSIALFAG

253/11

11/40164
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I REGNSKAPSFØRING AV
PENSJON

254/11

11/39779
NY INNRETNING AV BARNEPAKKEN

255/11

11/40110
IDRETTENS HEDERSKVELD 2011 - SØKNAD OM STØTTE

256/11

08/38486
TILSLUTNING TIL TRONDHEIM KOMMUNE SOM DELTAKER I
PROSJEKTET GRØNNE PILEGRIMSBYER
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Sak 243/11
KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING AUGUST/SEPTEMBER 2011
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskud fra Kulturfond 2011:
Prosjekt
Trondheim Calling; Trondheim Calling hovedprosjekt 2011-2013
Atelier Ilsvika; Inkubatorprosjekt i Atelier Ilsvika
SUM:
-

Søknadssum
300.000
300.000
600.000

Tilskuddet til Trondheim Calling videreføres med 300.000 kroner i 2012 og 2013
på grunnlag av innsendte rapporter og regnskap.
Tilskuddet til Inkubatorprosjektet i Atelier Ilsvika videreføres med 300.000
kroner i 2012 og 2013 på grunnlag av innsendte rapporter og regnskap.

Rådmannen bes legge fram sak med evaluering av kulturfondet, samt forslag til retningslinjer for
kulturfondet, i løpet av første halvår 2012.
Behandling:
Behandling i møte 30.08.2011:
VEDTAK:
Saken sendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for uttalelse før endelig behandling i
formannskapet:

Behandling i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen 06.09.2011:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2FrP).
VEDTAK:
Saken sendes formannskapet med følgende
UTTALELSE:
1. Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra Kulturfond 2011:
Prosjekt
Trondheim Calling; Trondheim Calling hovedprosjekt 2011-2013
Atelier Ilsvika; Inkubatorprosjekt i Atelier Ilsvika
SUM:

Søknadssum
300.000
300.000
600.000

- Tilskuddet til Trondheim Calling videreføres med 300.000 kroner i 2012 og 2013 på
grunnlag av innsendte rapporter og regnskap.
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- Tilskuddet til Inkubatorprosjektet i Atelier Ilsvika videreføres med 300.000 kroner i 2012 og
2013 på grunnlag av innsendte rapporter og regnskap.
Rådmannen bes legge fram sak med evaluering av kulturfondet, samt forslag til retningslinjer for
kulturfondet, i løpet av første halvår 2012.
Behandling i møte 20.09.2011:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1.

Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra Kulturfond 2011:
Prosjekt
Trondheim Calling; Trondheim Calling hovedprosjekt 2011-2013
Atelier Ilsvika; Inkubatorprosjekt i Atelier Ilsvika
SUM:

Søknadssum
300.000
300.000
600.000

- Tilskuddet til Trondheim Calling videreføres med 300.000 kroner i 2012 og 2013 på
grunnlag av innsendte rapporter og regnskap.
- Tilskuddet til Inkubatorprosjektet i Atelier Ilsvika videreføres med 300.000 kroner i 2012 og
2013 på grunnlag av innsendte rapporter og regnskap.
Rådmannen bes legge fram sak med evaluering av kulturfondet, samt forslag til retningslinjer for
kulturfondet, i løpet av første halvår 2012.

Sak 249/11
ØKT BEVILGNINGSRAMME STARTLÅN
Forslag til vedtak:
1. Bevilgningsrammen for startlån økes med 50 millioner kroner, fra 180 millioner kroner til 230
millioner kroner for 2011.
2. Vedtaket fattes etter kommuneloven § 13 jamfør delegasjonsreglementet punkt 2.9.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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1. Bevilgningsrammen for startlån økes med 50 millioner kroner, fra 180 millioner kroner til 230
millioner kroner for 2011.
2. Vedtaket fattes etter kommuneloven § 13 jamfør delegasjonsreglementet punkt 2.9.

Sak 250/11
HØRINGSUTTALELSE TIL BYGGESAKSFORSKRIFTEN, SAK10 OG
BYGGETEKNISK FORSKRIFT, TEK10
Forslag til vedtak:
Trondheim formannskap vedtar å oversende høringsuttalelse knyttet til endringer i
byggesaksforskriften (SAK10) og byggeteknisk forskrift (TEK10), til kommunal- og
regionaldepartementet.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Trondheim formannskap vedtar å oversende høringsuttalelse knyttet til endringer i
byggesaksforskriften (SAK10) og byggeteknisk forskrift (TEK10), til kommunal- og
regionaldepartementet.

Sak 251/11
BERGHEIMSVEGEN 9, AVSKRIVNING AV BYGGESAKSGEBYR
Forslag til vedtak:
Formannskapet er forelagt sak om avskrivning av saksbehandlingsgebyr etter at boet etter
tvangsavvikling av Bergeheimvegen 9 AS med organisasjonsnummer 991 722 807 ikke har midler til
å dekke kommunens fordring.
Gebyret er blitt stående ubetalt med kr 42214.
Formannskapet finner å kunne avskrive kr 42214.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Formannskapet er forelagt sak om avskrivning av saksbehandlingsgebyr etter at boet etter
tvangsavvikling av Bergeheimvegen 9 AS med organisasjonsnummer 991 722 807 ikke har midler til
å dekke kommunens fordring.
Gebyret er blitt stående ubetalt med kr 42214.
Formannskapet finner å kunne avskrive kr 42214.

Sak 252/11
SVAR HØRING - NY NASJONAL PLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG
SOSIALFAG
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar uttalelsen
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar uttalelsen

Sak 253/11
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I REGNSKAPSFØRING AV PENSJON
Forslag til vedtak:
1. Trondheim kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i regnskapsføring av pensjon
2. Trondheim kommune understreker nødvendigheten av at merkostnadene som følge av de
foreslåtte endringer kompenseres over rammetilskuddet slik at kommunenes handlingsrom
ikke reduseres
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo et nytt punkt 3 i innstillingen:
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I høringsutkastet legges det opp til at kommunene fremdeles velge å amortisere over 1 eller 10 år.
Trondheim kommune vurderer det som uheldig at denne valgadgangen fortsatt består. Denne
valgmulighet vil i vesentlig grad påvirke det totalresultatet som kommunen rapporterer. Det gjør
sammenligning mellom kommuner vanskelig. Departementet er ellers opptatt av å eliminere forskjeller
mellom kommunens rapportering knyttet til valgmuligheter i regelverket. Trondheim kommune mener
derfor denne valgmuligheten bør tas ut av forskriften.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremmet av Brox ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Trondheim kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i regnskapsføring av pensjon
2. Trondheim kommune understreker nødvendigheten av at merkostnadene som følge av de
foreslåtte endringer kompenseres over rammetilskuddet slik at kommunenes handlingsrom
ikke reduseres.
3. I høringsutkastet legges det opp til at kommunene fremdeles velge å amortisere over 1 eller
10 år. Trondheim kommune vurderer det som uheldig at denne valgadgangen fortsatt består.
Denne valgmulighet vil i vesentlig grad påvirke det totalresultatet som kommunen
rapporterer. Det gjør sammenligning mellom kommuner vanskelig. Departementet er ellers
opptatt av å eliminere forskjeller mellom kommunens rapportering knyttet til valgmuligheter i
regelverket. Trondheim kommune mener derfor denne valgmuligheten bør tas ut av
forskriften.

Sak 254/11
NY INNRETNING AV BARNEPAKKEN
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger om framtidig innretning av Barnepakken.
Behandling:
Jon Gunnes (V) foreslo følgende alternative vedtak:
Formannskapet ber om at saken oversendes til Ungdommens Bystyre og KIF-komiteen for uttalelse
før formannskapet vedtar en eventuell ny innretning av Barnepakken .
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Gunnes ble forslaget fremmet av
Gunnes enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Saken oversendes til Ungdommens Bystyre og KIF-komiteen for uttalelse før formannskapet vedtar
en eventuell ny innretning av Barnepakken .

Sak 255/11
IDRETTENS HEDERSKVELD 2011 - SØKNAD OM STØTTE
Forslag til vedtak:
Formannskapet ser positivt på arrangementet ”Idrettens hederskveld” og ønsker å støtte opp om
tiltaket, men finner ikke å kunne tildele midler ut over kr 50 000 som er avsatt i budsjettposten
Støtte til arrangement 2011
Behandling:
Aase Sætran (Ap) fremmet på vegne av Ap, SV og MDG:
Formannskapet vedtar å bevilge kr 100.000 til ”Idrettens hederskveld”.
Kr 50.000,- dekkes av midler avsatt i budsjettposten ”Støtte til arrangement 2011,
og kr 50.000,- dekkes av formannskapets tilleggsbevillingskonto.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Sætran ble forslaget fremmet av
Sætran enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar å bevilge kr 100.000 til ”Idrettens hederskveld”.
Kr 50.000,- dekkes av midler avsatt i budsjettposten ”Støtte til arrangement 2011,
og kr 50.000,- dekkes av formannskapets tilleggsbevillingskonto.

Sak 256/11
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TILSLUTNING TIL TRONDHEIM KOMMUNE SOM DELTAKER I PROSJEKTET
GRØNNE PILEGRIMSBYER
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til at Trondheim kommune deltar i prosjektet grønne pilegrimsbyer.
Formannskapet vedtar at ordfører deltar på lanseringsmøtet i Italia 30.oktober-3. november 2011. I
tillegg gis en støtte til Nidaros Pilegrimsgård slik at styret kan være representert på lanseringsmøtet.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til at Trondheim kommune deltar i prosjektet grønne pilegrimsbyer.
Formannskapet vedtar at ordfører deltar på lanseringsmøtet i Italia 30.oktober-3. november 2011. I
tillegg gis en støtte til Nidaros Pilegrimsgård slik at styret kan være representert på lanseringsmøtet.

Eventuelt:
1.Aase Sætran (Ap) stilte spørsmål angående felling av trær på Rognli, Lade allé 48
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen
Aase Sætran (Ap) foreslo:
Formannskapet ber Rådmannen legge fram sak som drøfter hvordan Trondheim kommune på en
positiv måte kan følge opp samarbeidet med eierne om spesialregulerte eiendommer. Herunder bes
rådmannen vurdere om årlig og normal skjøtsel av trær på spesialregulerte eiendommer skal kunne
utløse krav om gebyr fra byggesakskontoret.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet ber Rådmannen legge fram sak som drøfter hvordan Trondheim kommune på en
positiv måte kan følge opp samarbeidet med eierne om spesialregulerte eiendommer. Herunder bes
rådmannen vurdere om årlig og normal skjøtsel av trær på spesialregulerte eiendommer skal kunne
utløse krav om gebyr fra byggesakskontoret.

2.Merethe Baustad Ranum (H) meldte et spørsmål angående tvang overfor beboere ved sykehjem
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Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen

3.Merethe Baustad Ranum (H) fremmet på vegne av H, Ap, SV, MDG, FrP og V følende
forslag vedrørende granskning av Trondheim kommune:
Formannskapet anmoder Kontrollkomiteen om å foreta en gjennomgang av Trondheim kommune på
helse- og velferdsområdet med tanke på å avdekke mangler, lovbrudd og avvik. Kommunens
kontrollrutiner og praktiseringen av disse må gjennomgås, slik at feil kan rettes opp. Revisjonen kan
innhente fagkyndig kompetanse etter behov.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo:
Formannskapet vedtar at rådmannen månedlig skal rapportere på avvik i forhold til AML og tiltak
inn til videre.
Kommunaldirektør Anne Behrens orienterte om arbeid med de anmeldte lovbruddene.
Votering:
Forslaget fremmet av Baustad Ranum ble enstemmig vedtatt
Forslaget fremmet av Ottervik ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Formannskapet anmoder Kontrollkomiteen om å foreta en gjennomgang av Trondheim kommune på
helse- og velferdsområdet med tanke på å avdekke mangler, lovbrudd og avvik. Kommunens
kontrollrutiner og praktiseringen av disse må gjennomgås, slik at feil kan rettes opp. Revisjonen kan
innhente fagkyndig kompetanse etter behov.
Formannskapet vedtar at rådmannen månedlig skal rapportere på avvik i forhold til AML og tiltak
inn til videre.

4.Kommunaldirektør Morten Wolden meldte en orientering om rebygg.

5.Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte om rebygg

6. Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte om funnene i undersøkelsen om skolebyggenes
funksjonalitet, og viste til at en rapport vil bli offentliggjort etter møtet.

Møtet hevet kl. 11.00
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Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Møteprotokoll for Formannskapet, 20.09.2011 (11/41315)

11

