Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 04.10.2011
Tid: kl 09.45
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

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

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Sak 258/11 ble utsatt med utgangspunkt i innkommet brev fra Trondheim Golfklubb
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2011
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Behandling av Jon Gunnes (V) sitt spørsmål angående nye arbeidsplasser til Trondheim
Kommunaldirektør Carl-JakobMidttun meldte en orientering om rapport vedrørende Trondheim
kommunes kraftfond (TKK)
Jon Gunnes (V): meldte et spørsmål om vedlikehold av gatene i Trondheim
Yngve Brox (H) meldte et spørsmål om bokapasitet for rusmisbrukere
Jon Gunnes (V), Knut Fagerbakke (SV), Johanne Storler (Sp) og John Stene (Ap) meldte et
forslag angående Trondheimsmodellen for hele landet
John Stene (Ap) og Yngve Brox (H) meldte hvert sitt spørsmål angående hjertestartere på de større
kommunale idrettsanleggene
Kommunaldirektør Morten Wolden meldte en orientering om World cup i Granåsen
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Saksliste
Saksnr.
PS 257/11

Tittel
Arkiv:11/29310
TILSKUDD TIL TV-AKSJONEN 2011

PS 258/11

Arkiv:11/41256
SOMMERSETER - LEIEKONTRAKT MED TRONDHEIM GOLFKLUBB

PS 259/11

Arkiv:11/19671
ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN FOR TRONDHEIM
KOMMUNE - EVALUERING AV STATUS

PS 260/11

Arkiv:11/33804
SAMHANDLINGSREFORMEN - HØRING - FORSLAG TIL
FORSKRIFTSENDRINGER OG NYE FORSKRIFTER

PS 261/11

Arkiv:11/41382
AKTIVITETSRAPPORT BARNEVERN 2011 - 1. HALVÅR

PS 262/11

Arkiv:10/21793
TORGARDEN OG KVENNILD, KLAGE PÅ VEDTAK I NAVNESAK

PS 263/11

Arkiv:11/34511
ST. OLAVS HOSPITAL, REVIDERT OFFENTLIG SKILTPLAN

PS 264/11

Arkiv:11/40736
VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I
TRONDHEIMSBARNEHAGENE

PS 265/11

Arkiv:10/34806
DESIGNPROGRAM SYKKEL - ORIENTERING OM BRUK AV FARGET
BELEGG PÅ SYKKELANLEGG I MIDTBYEN
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Sak 257/11
TILSKUDD TIL TV-AKSJONEN 2011
Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger kr 261.489,- til TV-aksjonen 2011.
Kr 30.000,- ytes som driftsstøtte til aksjonen og kr 231.489,- som bidrag til aksjonen.
Bevilgningen dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet bevilger kr 261.489,- til TV-aksjonen 2011.
Kr 30.000,- ytes som driftsstøtte til aksjonen og kr 231.489,- som bidrag til aksjonen.
Bevilgningen dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto.

Sak 258/11
SOMMERSETER - LEIEKONTRAKT MED TRONDHEIM GOLFKLUBB
Forslag til vedtak:
Trondheim kommune opprettholder sitt krav om at Trondheim Golfklubb må rehabilitere bygningene
på Sommerseter i henhold til leiekontrakt av 21. mars 2003. Bygningene overtas innen 1. november
2011. Framdriftsplan og standard på rehabiliteringen må godkjennes av Trondheim kommune.
Behandling:
Et brev fra Trondheim Golfklubb datert 29.09.2011 der det bes om at saken blir trukket var utsendt
til formannskapets medlemmer i forkant av møtet.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo saken utsatt med bakgrunn i brevet fra Trondheim Golfklubb

VEDTAK:
Saken utsatt til 18.10.2011.
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Sak 259/11
ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE EVALUERING AV STATUS
Forslag til innstilling:
Bystyret tar statusrapporten om energi- og klimahandlingsplanen til etteretning.
Bystyret slutter seg til planlagt bruk av klimamidler for perioden 2012-2014.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Byutviklingskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
Bystyret tar statusrapporten om energi- og klimahandlingsplanen til etterretning.
Bystyret slutter seg til planlagt bruk av klimamidler for perioden 2012-2014.

Sak 260/11
SAMHANDLINGSREFORMEN - HØRING - FORSLAG TIL
FORSKRIFTSENDRINGER OG NYE FORSKRIFTER
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringssvar.
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo følgende alternative forslag:
Om profesjonsnøytralitet
Trondheim kommune støtter ikke prinsippet om profesjonsnøytralitet. Selv om Trondheim kommune
har forståelse for den ideelle tanken bak dette prinsippet, fleksibilitet for kommunene i organiseringen
av tjenestene så lenge kvaliteten er ivaretatt, så vil dette i praksis bety mindre press på kommunene
for å ansette fagfolkene som er nødvendige for å sikre en god kommunehelsetjeneste. Trondheim
kommune frykter dette vil lede til en svekkelse av kompetansesatsningen i kommunenes helse-,
sosial- og omsorgstjenester.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp følgende tillegg:
Formannskapet understreker bekymringen vedrørende usikkerheten knyttet til
finansieringsmodellene, og vil derfor påpeke viktigheten av at 2012 må være et prøveår for den nye
ordningen, samt at det må foretas en følgeevaluering fra dag en.
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Profesjonsnøytralitet
Kommunene i Trondheimsområdet støtter prinsippet om profesjonsnøytralitet, forutsatt at det
utarbeides nasjonale standarder og kvalitetsindikatorer. Dette for å sikre at ikke økonomi skal bli
styrende, men at man sikrer den nødvendige kvalitet og kompetanse, samt forsvarligheten i helse- og
omsorgstjenestene.
Votering:
Forslaget fremmet av Brox fikk 4 stemmer (2H, 1FrP, 1V) og falt
Forslaget fremmet av Trønsdal første avsnitt ble enstemmig vedtatt
Forslaget fremmet av Trønsdal avsnittet om profesjonsnøytralitet ble enstemmig vedtatt
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringssvar.
Formannskapet understreker bekymringen vedrørende usikkerheten knyttet til
finansieringsmodellene, og vil derfor påpeke viktigheten av at 2012 må være et prøveår for den nye
ordningen, samt at det må foretas en følgeevaluering fra dag en.
Profesjonsnøytralitet
Kommunene i Trondheimsområdet støtter prinsippet om profesjonsnøytralitet, forutsatt at det
utarbeides nasjonale standarder og kvalitetsindikatorer. Dette for å sikre at ikke økonomi skal bli
styrende, men at man sikrer den nødvendige kvalitet og kompetanse, samt forsvarligheten i helse- og
omsorgstjenestene.

Sak 261/11
AKTIVITETSRAPPORT BARNEVERN 2011 - 1. HALVÅR
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens aktivitetsrapport for barnevernet for 1. halvår 2011 til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet tar rådmannens aktivitetsrapport for barnevernet for 1. halvår 2011 til orientering.
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Sak 262/11
TORGARDEN OG KVENNILD, KLAGE PÅ VEDTAK I NAVNESAK
Forslag til vedtak:
Formannskapet avviser innkomne klager, og opprettholder sitt vedtak av 31.05.2011 om
skrivemåten av to vegnavn ved Torgarden og Kvennild. De to vegnavna er beskrevet som følger:
•
•

Torgårdsvegen – Tar av fra Østre Rosten ca. 100 m øst for rundkjøring i krysset Østre
Rosten - Brøttemsvegen, går sørover og ender blindt
Torgårdstrøa – Tar av østover fra Torgårdsvegen ca. 450 m sør for Østre Rosten

Vegene og området er vist i detaljkart datert 20.04.2010 og oversiktskart datert 21.05.2010.
Behandling:
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Formannskapet tar klagene til følge og endrer sitt vedtak av 31.05.11. Navnene på vegene blir som
opprinnelig foreslått av stadsnavntjenesten og av rådmannen;
Torgardsvegen og Torgardstrøa
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Fagerbakke fikk innstillingen 8
stemmer (4Ap, 2H, 1FrP, 1V) og ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, 1Sp) avgitt for Fagerbakkes
forslag

VEDTAK:
Formannskapet avviser innkomne klager, og opprettholder sitt vedtak av 31.05.2011 om
skrivemåten av to vegnavn ved Torgarden og Kvennild. De to vegnavna er beskrevet som følger:
•
•

Torgårdsvegen – Tar av fra Østre Rosten ca. 100 m øst for rundkjøring i krysset Østre
Rosten - Brøttemsvegen, går sørover og ender blindt
Torgårdstrøa – Tar av østover fra Torgårdsvegen ca. 450 m sør for Østre Rosten

Vegene og området er vist i detaljkart datert 20.04.2010 og oversiktskart datert 21.05.2010.

Sak 263/11
ST. OLAVS HOSPITAL, REVIDERT OFFENTLIG SKILTPLAN
Forslag til vedtak:
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Formannskapet vedtar i henhold til skiltforskriftens § 26 å innføre fartsgrensesone 30 km/t for
vegnettet på St. Olavs Hospital, slik som vist på vedlagt skiltplan 710 00 T767 C030, sist revidert
09.07.2011.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar i henhold til skiltforskriftens § 26 å innføre fartsgrensesone 30 km/t for
vegnettet på St. Olavs Hospital, slik som vist på vedlagt skiltplan 710 00 T767 C030, sist revidert
09.07.2011.

Sak 264/11
VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I
TRONDHEIMSBARNEHAGENE
Forslag til vedtak:
1. Systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene skal fra 2012 omfatte:
A. Lovlighetskontroll
a. Barnehagenes årlige rapporteringer i KOSTRA
b. Egne elektroniske undersøkelser som omfatter barnehagenes øvrige lovpålagte
oppgaver. Disse gjennomføres hvert fjerde år, med oppstart i 2013.
B. Barnehagebasert vurdering
a. Vurdering av barnehagens innhold og praksis basert på metode om barnehagebasert
vurdering.
b. Elektroniske undersøkelser om innhold og praksis. Disse gjennomføres hvert fjerde
år, med oppstart i 2014. Tema fastsettes i kommunens økonomiplan.
C. Stedlig tilsyn
a. Alle barnehager skal ha stedlig tilsyn minimum hvert fjerde år.
b. Stedlige tilsyn gjennomføres på bakgrunn av funn i elektronisk tilsyn, barnehagebasert
vurdering, klager og beklagelser og brukerundersøkelser.
c. Stedlige tilsyn gjennomføres av Oppvekstkontoret alene, i samarbeid med andre
tjenesteområder med tilsynsansvar eller med rådmannen.
d. Stedlig tilsyn gjennomføres også uavhengig av konkrete funn eller hendelser.
D. Oppvekstkontoret utarbeider årlig plan for tilsyn.
Formannskapet tar øvrig informasjon om systemrettet tilsyn i perioden 2008 – 2011 til orientering.
Møteprotokoll for Formannskapet, 04.10.2011 (11/43361)

8

Trondheim kommune

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene skal fra 2012 omfatte:
A. Lovlighetskontroll
a. Barnehagenes årlige rapporteringer i KOSTRA
b. Egne elektroniske undersøkelser som omfatter barnehagenes øvrige lovpålagte
oppgaver. Disse gjennomføres hvert fjerde år, med oppstart i 2013.
B. Barnehagebasert vurdering
a. Vurdering av barnehagens innhold og praksis basert på metode om barnehagebasert
vurdering.
b. Elektroniske undersøkelser om innhold og praksis. Disse gjennomføres hvert fjerde
år, med oppstart i 2014. Tema fastsettes i kommunens økonomiplan.
C. Stedlig tilsyn
a. Alle barnehager skal ha stedlig tilsyn minimum hvert fjerde år.
b. Stedlige tilsyn gjennomføres på bakgrunn av funn i elektronisk tilsyn, barnehagebasert
vurdering, klager og beklagelser og brukerundersøkelser.
c. Stedlige tilsyn gjennomføres av Oppvekstkontoret alene, i samarbeid med andre
tjenesteområder med tilsynsansvar eller med rådmannen.
d. Stedlig tilsyn gjennomføres også uavhengig av konkrete funn eller hendelser.
D. Oppvekstkontoret utarbeider årlig plan for tilsyn.
Formannskapet tar øvrig informasjon om systemrettet tilsyn i perioden 2008 – 2011 til orientering.

Sak 265/11
DESIGNPROGRAM SYKKEL - ORIENTERING OM BRUK AV FARGET BELEGG
PÅ SYKKELANLEGG I MIDTBYEN
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Jon Gunnes (V) fremmet følgende alternative forslag:
Formannskapet er bekymret for framdriften for etablering av sykkelveier i Midtbyen. Det beste er
selvfølgelig å få skilt gående, syklende og bilister fra hverandre, gjerne med fysisk skille. Men
gjennomføringen av tiltakene må ikke ta så lang tid at folk finner det håpløst å sykle. Kostnadene blir
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høye ved å innføre egen fargebruk på sykkelveien og formannskapet er bekymret for at mange gode
tiltak ikke blir gjennomført eller forsinket.
Oppmerking ved hjelp av maling som klart viser hvor de forskjellige trafikantene skal være i gata,
bør være det tiltaket som gir Trondheim flest mulig sykkelveier raskt og med god og sikker kvalitet.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo
Rådmannen bes komme tilbake med en permanent løsning vedr fargesetting og andre tiltak for å
skille sykkelveger fra bilveger. Formannskapet ber om at det blir valgt en nøytral farge i forhold til
omgivelsene og avviser grått som alternativ. Rådmannen bes legge til rette for romlestriper mellom
sykkelveg og bilveg.
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad:
Saken viser at det er ulik praksis på merking av sykkelveger i ulike byer og kommuner. Ulik praksis i
ulike kommuner gir økt ulykkesrisiko. Merknadsstiller mener det bør være en standard for merking
av sykkelveier i Norge, på lik linje med øvrig merking for trafikanter, og ber rådmannen ta opp dette
med statlige vegmyndigheter og samferdselsdepartementet.

Votering:
Forslaget fremmet av Gunnes ble enstemmig vedtatt
Forslaget fremmet av Fagerbakke ble enstemmig vedtatt
Innstillingen falt dermed
Merknaden fremmet av Brox fikk tilslutning fra FrP og ble en mindretallsmerknad

VEDTAK:
Formannskapet er bekymret for framdriften for etablering av sykkelveier i Midtbyen. Det beste er
selvfølgelig å få skilt gående, syklende og bilister fra hverandre, gjerne med fysisk skille. Men
gjennomføringen av tiltakene må ikke ta så lang tid at folk finner det håpløst å sykle. Kostnadene blir
høye ved å innføre egen fargebruk på sykkelveien og formannskapet er bekymret for at mange gode
tiltak ikke blir gjennomført eller forsinket.
Oppmerking ved hjelp av maling som klart viser hvor de forskjellige trafikantene skal være i gata,
bør være det tiltaket som gir Trondheim flest mulig sykkelveier raskt og med god og sikker kvalitet.
Rådmannen bes komme tilbake med en permanent løsning vedr fargesetting og andre tiltak for å
skille sykkelveger fra bilveger. Formannskapet ber om at det blir valgt en nøytral farge i forhold til
omgivelsene og avviser grått som alternativ. Rådmannen bes legge til rette for romlestriper mellom
sykkelveg og bilveg.

Eventuelt:
1.Jon Gunnes (V) stilte spørsmål om elsertifikatordningen kan legges til Trondheim.
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Spørsmålet ble besvart av ordfører Rita Ottervik og kommunaldirektør Morten Wolden.
2.Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte om endringer i Trondheim kommunes kraftfond
(TKK). Midttun orienterte om at det blir sendt ut et notat til formannskapets medlemmer.
3. Jon Gunnes (V) stilte spørsmål om vedlikehold av gatene i Trondheim
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.

4.Yngve Brox (H) stilte spørsmål om bokapasitet for rusmisbrukere
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen

5.Jon Gunnes (V) fremmet på vegne av V, SV, Sp og Ap følgende forslag angående
Trondheimsmodellen:
Formannskapet ber om at Trondheim får tilbake et helhetlig ansvar for barnevernet i kommunen
allerede fra neste år. Henvendelsen rettes til barneminister Audun Lysbakken og familie og
kulturkomiteen på Stortinget.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet ber om at Trondheim får tilbake et helhetlig ansvar for barnevernet i kommunen
allerede fra neste år. Henvendelsen rettes til barneminister Audun Lysbakken og familie og
kulturkomiteen på Stortinget.

6.John Stene (Ap) og Yngve Brox (H) hvert sitt spørsmål ang hjertestartere på de større kommunale
idrettsanleggene
Spørsmålene ble besvart av kommunaldirektør Morten Wolden

7. Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte om status for Granåsen

Møtet hevet kl. 11. 50

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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