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SAKSLISTE
Saksnr.
213/11

Arkivsaksnr.
11/31291
BYGGING AV MIDLERTIDIGE
SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER - CHARLOTTENLUND HELSE
OG VELFERDSSENTER

214/11

11/31278
HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL
LÅNEGARANTI

215/11

11/25827
KONSEPTVALGUTREDNING FOR NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I
TRONDHEIMSREGIONEN UTTALELSE FRA TRONDHEIM
KOMMUNE

216/11

11/30613
UNIVERSELL UTFORMING FOR 2010

217/11

11/24688
MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV
VEDTAKSPROTOKOLL

218/11

11/24688
MELDING TIL FORMANNSKAPET - IVERKSETTING AV
VEDTAKSPROTOKOLL

219/11

11/32224
ARRANGEMENTSELSKAP GRANÅSEN GODKJENNING VEDTEKTER

220/11

Saksnummer utgår

221/11

11/32155
UTTALELSE I FORHOLD TIL AKKREDITTERINGSSØKNAD FOR PH.D
I ØKONOMISTYRING VED TRONDHEIM ØKONOMISKE
HØYSKOLE/HIST

222/11

11/34563
SØR-TRØNDELAG TEATERVERKSTED - VIDERE DRIFT

223/11

11/34129
AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE
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224/11

11/34470
HØRINGSSVAR- UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM SOSIALE
TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN

225/11

11/32061
HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011

226/11

11/10303
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER

227/11

11/15840
SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL

228/11

11/16600
KOMMUNAL GARANTI FOR ISHALL PÅ LEANGEN - ANLEGGSNR.
1601010505

229/11

230/11

11/30376
FLERBRUKSHALLENE VED BREIDABLIKK OG UTLEIRA:
KOMMUNAL MEDVIRKNING OG ØKONOMI
11/35262
OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL
EIERSKAPSMELDING DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE
AV EIERSKAP
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Sak 213/11
BYGGING AV MIDLERTIDIGE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER CHARLOTTENLUND HELSE OG VELFERDSSENTER
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar bygging av Charlottenlund Helse og velferdssenter med en prosjektkostnad på
150 mill kroner.
Kommunens investeringsbehov i prosjektet finansieres ved tilskudd fra Husbanken og lån.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret vedtar bygging av Charlottenlund Helse og velferdssenter med en prosjektkostnad på
150 mill kroner.
Kommunens investeringsbehov i prosjektet finansieres ved tilskudd fra Husbanken og lån.

Sak 214/11
HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL LÅNEGARANTI
Forslag til innstilling:
Trondheim kommune garanterer med simpel garanti for lån 33,372 mill kroner som tas opp av
Hjorten Omsorgssenter til dekning av rehabilitering av Hjorten Omsorgssenter.
Garantien erstatter tidligere gitt garanti, jfr. B.sak 0064/04
Garantien gis på følgende vilkår:
1. Garantien gis ved simpel kausjon for hovedstolen med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overstige 36,71 mill kroner.
2. Lånet skal være nedbetalt 30 år etter at det opprinnelige lånet på 55 mill kroner ble tatt opp
3. Lånet skal tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode. Garantiansvaret nedtrappes i
takt med utviklingen i hovedforholdet.
4. Garantibeløpet opphører i sin helhet 2 år etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.
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5. Det påhviler kreditor aktivitetsplikt mht å sørge for at renter og avdrag blir betalt ved forfall.
Trondheim kommune skal varsles uten unødig opphold hvis debitor ikke betaler renter og
avdrag ved forfall.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Trondheim kommune garanterer med simpel garanti for lån 33,372 mill kroner som tas opp av
Hjorten Omsorgssenter til dekning av rehabilitering av Hjorten Omsorgssenter.
Garantien erstatter tidligere gitt garanti, jfr. B.sak 0064/04
Garantien gis på følgende vilkår:
1. Garantien gis ved simpel kausjon for hovedstolen med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overstige 36,71 mill kroner.
2. Lånet skal være nedbetalt 30 år etter at det opprinnelige lånet på 55 mill kroner ble tatt opp
3. Lånet skal tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode. Garantiansvaret nedtrappes i
takt med utviklingen i hovedforholdet.
4. Garantibeløpet opphører i sin helhet 2 år etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.
5. Det påhviler kreditor aktivitetsplikt mht å sørge for at renter og avdrag blir betalt ved forfall.
Trondheim kommune skal varsles uten unødig opphold hvis debitor ikke betaler renter og
avdrag ved forfall.

Sak 215/11
KONSEPTVALGUTREDNING FOR NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I
TRONDHEIMSREGIONEN UTTALELSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE
Forslag til innstilling:
1. Konseptvalgutredningen dokumenterer at dagens godsterminal på Brattøra er en
utilfredsstillende løsning for å ivareta det økte kapasitetsbehovet for banetransport. Det er
behov for å etablere et nytt logistikknutepunkt for hele Midt-Norge som vil legge til rette for
at en mindre andel gods transporteres på veg.
2. For Trondheim kommunes og hele regionens utvikling er det svært viktig å få på plass et nytt
logistikknutepunkt så raskt som mulig.
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3. Trondheim kommune slutter seg til Jernbaneverkets anbefaling om å videreføre både konsept
D-Sør og I-Øst i prosessen.
4. Trondheim kommune mener at et integrert konsept med samlokalisering av godsterminal,
havn og samlastere synes å være den mest optimale og fremtidsrettede løsningen.
5. Trondheim kommune ser likevel positivt på at Torgård vurderes videre i prosessen som
alternativ for lokalisering av godsterminal. Trondheim kommune vil bidra i en videre prosess
for å vurdere konsekvensene av en eventuell lokalisering her.
6. Trondheim kommune slutter seg til Jernbaneverkets anbefaling om ikke å videreføre
konseptet I-sentralt (Trolla).
7. Trondheim kommune forutsetter at det velges en lokalisering som gir minst mulig
transportarbeid og energibruk.
8. Trondheim kommune mener det er viktig å se utflytting av godsterminalen fra Brattøra og
mulig utflytting av deler av havnevirksomheten på Trondheim havn i sammenheng med
pågående og framtidig byomforming.
9. Trondheim kommune mener det er viktig å se muligheter for framtidig havnestruktur i
sammenheng med lokaliseringsalternativ for jernbanegodsterminal. Det er viktig at
havneutvikling vurderes også for de delte alternativene.
Behandling:
Yngve Brox (H) fremmet på vegne av H, FrP og V følgende forslag til innstilling som følger sakens
videre behandling:
Punkt 3 i innstillingen erstattes med:
Trondheim kommune mener debatten rundt fremtidig lokalisering har avklart at det ikke er behov for
å gå videre med andre alternativer enn D-sør i det videre arbeidet.
Punk 4 erstattes med erstattes med:
Trondheim kommune mener et integrert konsept med samlokalisering av godsterminal, havn og
samlastere ville vært en god løsning for fremtidig godsterminal. Dette ønsket må imidlertid veies opp
mot andre hensyn, eksempelvis reell miljøeffekt av plassering av terminalen, påvirkning av
lokalmiljøet der terminalen plasseres og effektiv avvikling av godsstrømmene.
Punkt 5 erstattes med:
Trondheim kommune mener Søgård i Melhus er det best egnete området for lokalisering av en
fremtidig godsterminal. Samtidig ser Trondheim kommune positivt på at Torgård vurderes videre i
prosessen som alternativ for lokalisering av godsterminal og vil bidra i en videre prosess for å
vurdere konsekvensene av en eventuell lokalisering her.
Punkt 9 erstattes med:
Trondheim kommune mener det er viktig å se muligheter for framtidig havnestruktur i sammenheng
med lokaliseringsalternativ for jernbanegodsterminal. Det er viktig at havneutvikling vurderes også for
de delte alternativene. Ved en etablering av godsterminal sør for byen mener Trondheim kommune at
Orkdal havn er godt egnet som fremtidig godshavn for Trondheimsregionen. Dette vil muliggjøre et
godt samspill med godsterminalen, samtidig som det legger til rette for byomforming av Brattøra og
Nyhavna.
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Jan Bojer Vindheim (MDG) fremmet følgende forslag til innstilling som følger sakens videre
behandling:
1. Konseptvalgutredningen dokumenterer at det er behov for å etablere et nytt logistikknutepunkt for
hele Midt-Norge som vil legge til rette for at en mindre andel gods transporteres på veg.
2. For Trondheim kommunes og hele regionens utvikling er det svært viktig å få på plass et nytt
logistikknutepunkt så raskt som mulig.
3. Trondheim kommune mener debatten rundt fremtidig lokalisering har avklart at det ikke er behov
for å gå videre med konsept I-Øst i det videre arbeidet.
4. Trondheim kommune mener et integrert konsept med samlokalisering av godsterminal, havn og
samlastere vil være en god løsning for fremtidig godsterminal. Dette ønsket må imidlertid veies opp
mot andre hensyn, eksempelvis reell miljøeffekt av plassering av terminalen, påvirkning av
lokalmiljøet der terminalen plasseres og effektiv avvikling av godsstrømmene.
5. Trondheim kommune ser konseptet I-sentralt (Trolla) som det mest framtidsrettede alternativet
med hensyn på vern av naturverdier og dyrkamark og reduserte utslipp fra transportarbeidet.
Kommunen ønsker derfor at dette konseptet bearbeides videre, og at man samtidig vurderer tunnel
med to spor fra Ila, under Heimdal og fram til Klett .
6. Trondheim kommune aksepterer likevel at Torgård vurderes videre i prosessen som alternativ for
lokalisering av godsterminal. Trondheim kommune vil bidra i en videre prosess for å vurdere
konsekvensene av en eventuell lokalisering her
7. Trondheim kommune forutsetter at det velges en lokalisering som gir minst mulig transportarbeid
og energibruk. Utredningen av alle alternativene må inneholde en vurdering av behovet for areal i
området for næringsutvikling, og behov for ytterligere nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i et
langsiktig perspektiv.
8. Trondheim kommune mener det er viktig å se utflytting av godsterminalen fra Brattøra og mulig
utflytting av deler av havnevirksomheten på Trondheim havn i sammenheng med pågående og
framtidig byomforming. Utredningene må ha fokus på lokal transportbelastning ved de ulike
alternativene.
9. Trondheim kommune mener det er viktig å se muligheter for framtidig havnestruktur i sammenheng
med lokaliseringsalternativ for jernbanegodsterminal. Det er viktig at havneutvikling vurderes også for
de delte alternativene. Ved en etablering av godsterminal sør for byen mener Trondheim kommune at
Orkdal havn kan være egnet som fremtidig godshavn for Trondheimsregionen. Dette vil muliggjøre et
godt samspill med godsterminalen, samtidig som det legger til rette for byomforming av Brattøra og
Nyhavna.
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Elin Kvikshaug Berntsen (SV) ba rådmannen om en orientering i form av et notat før
komitebehandling av saken som belyser jernbaneverkets konklusjon
VEDTAK:
Saken sendes Byutviklingskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
1. Konseptvalgutredningen dokumenterer at dagens godsterminal på Brattøra er en
utilfredsstillende løsning for å ivareta det økte kapasitetsbehovet for banetransport. Det er
behov for å etablere et nytt logistikknutepunkt for hele Midt-Norge som vil legge til rette for
at en mindre andel gods transporteres på veg.
2. For Trondheim kommunes og hele regionens utvikling er det svært viktig å få på plass et nytt
logistikknutepunkt så raskt som mulig.
3. Trondheim kommune slutter seg til Jernbaneverkets anbefaling om å videreføre både konsept
D-Sør og I-Øst i prosessen.
4. Trondheim kommune mener at et integrert konsept med samlokalisering av godsterminal,
havn og samlastere synes å være den mest optimale og fremtidsrettede løsningen.
5. Trondheim kommune ser likevel positivt på at Torgård vurderes videre i prosessen som
alternativ for lokalisering av godsterminal. Trondheim kommune vil bidra i en videre prosess
for å vurdere konsekvensene av en eventuell lokalisering her.
6. Trondheim kommune slutter seg til Jernbaneverkets anbefaling om ikke å videreføre
konseptet I-sentralt (Trolla).
7. Trondheim kommune forutsetter at det velges en lokalisering som gir minst mulig
transportarbeid og energibruk.
8. Trondheim kommune mener det er viktig å se utflytting av godsterminalen fra Brattøra og
mulig utflytting av deler av havnevirksomheten på Trondheim havn i sammenheng med
pågående og framtidig byomforming.
9. Trondheim kommune mener det er viktig å se muligheter for framtidig havnestruktur i
sammenheng med lokaliseringsalternativ for jernbanegodsterminal. Det er viktig at
havneutvikling vurderes også for de delte alternativene.
Forslagene fremmet av Brox og Bojer Vindheim følger saken.

Sak 216/11
UNIVERSELL UTFORMING FOR 2010
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar årsrapport for ressurskommunearbeidet i universell utforming for 2010 til
orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Formannskapet tar årsrapport for ressurskommunearbeidet i universell utforming for 2010 til
orientering.

Sak 217/11
MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
Forslag til innstilling:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.

Sak 218/11
MELDING TIL FORMANNSKAPET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om iversetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar saken om iversetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.
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Sak 219/11
ARRANGEMENTSELSKAP GRANÅSEN GODKJENNING VEDTEKTER
Forslag til vedtak:
Trondheim kommune godkjenner vedtektene til selskapet Granåsen Aktivum AS som fremlagt.
Behandling:
Johanne Storler (Sp) foreslo på vegne av Sp, Ap og SV:
§3 endres til:
Selskapets formål er å organisere og gjennomføre arrangement i Granåsen skisenter.
Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Eventuelt overskudd skal anvendes til videreutvikling
av selskapet i tråd med selskapets formål.
Formannskapet henstiller om at selskapet ved neste generalforsamling får til en bedre kjønnsbalanse i
selskapets styre.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Storler ble forslaget fremmet av
Storler enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Trondheim kommune godkjenner vedtektene til selskapet Granåsen Aktivum AS med følgende
endring i §3:
Selskapets formål er å organisere og gjennomføre arrangement i Granåsen skisenter.
Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Eventuelt overskudd skal anvendes til videreutvikling
av selskapet i tråd med selskapets formål.
Formannskapet henstiller om at selskapet ved neste generalforsamling får til en bedre kjønnsbalanse i
selskapets styre.

Sak 221/11
UTTALELSE I FORHOLD TIL AKKREDITTERINGSSØKNAD FOR PH.D I
ØKONOMISTYRING VED TRONDHEIM ØKONOMISKE HØYSKOLE/HIST
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar uttalelsen til akkrediteringssøknad for ph.d i økonomistyring ved Trondheim
Økonomiske Høyskole (TØH)/HiST slik den er omtalt i saken.
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar uttalelsen til akkrediteringssøknad for ph.d i økonomistyring ved Trondheim
Økonomiske Høyskole (TØH)/HiST slik den er omtalt i saken.

Sak 222/11
SØR-TRØNDELAG TEATERVERKSTED - VIDERE DRIFT
Forslag til innstilling:
1. Trondheim kommune bevilger ikke driftsstøtte til stiftelsen Sør-Trøndelag
Teaterverksted fra og med 2012.
2. Trondheim kommune ber styret for stiftelsen STV vurdere grunnlaget for
videre drift, jfr pkt 1 og avvikle stiftelsen fra samme tidspunkt.
3. Trondheim kommune ser det som positivt at det er under etablering en ny fellesorganisasjon
for amatørteatervirksomheten i Sør-Trøndelag knyttet opp mot Norsk Teaterråd. Trondheim
kommunes rolle og involvering i en eventuelt ny organisering av denne virksomheten i fylket
må avklares i den videre prosessen.
Behandling:
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad:
Merknadsstillerne understreker at det er av vesentlig betydning å opprettholde et godt
nettverkstilbud for teatermiljøet i fylket, og vil stille seg positive til en eventuell søknad om kommunal
støtte fra et nytt teaterråd.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Merknaden fremmet av Brox fikk tilslutning fra Ap, Sp, SV, MDG, V og FrP

VEDTAK:
1. Trondheim kommune bevilger ikke driftsstøtte til stiftelsen Sør-Trøndelag
Teaterverksted fra og med 2012.
2. Trondheim kommune ber styret for stiftelsen STV vurdere grunnlaget for
videre drift, jfr pkt 1 og avvikle stiftelsen fra samme tidspunkt.
3. Trondheim kommune ser det som positivt at det er under etablering en ny fellesorganisasjon
for amatørteatervirksomheten i Sør-Trøndelag knyttet opp mot Norsk Teaterråd. Trondheim
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kommunes rolle og involvering i en eventuelt ny organisering av denne virksomheten i fylket
må avklares i den videre prosessen.
FLERTALLSMERKNAD- H, Ap, Sp, SV, MDG, V og FrP:
Merknadsstillerne understreker at det er av vesentlig betydning å opprettholde et godt
nettverkstilbud for teatermiljøet i fylket, og vil stille seg positive til en eventuell søknad om kommunal
støtte fra et nytt teaterråd

Sak 223/11
AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar sak om avlastningstilbud til voksne personer med funksjonsnedsettelse til
orientering.
Behandling:
Yngve Brox (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Ap, FrP og V:
Saken sendes tilbake. Rådmannen bes fremme en ny sak hvor det fremkommer konsekvenser
brukere av tjenestene at det etableres to nye tjenester som skal finansieres innenfor budsjettrammen
til Enhet for avlastning, voksne.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo saken utsatttil 17.08.2011 i påvente av et notat som gir
utfyllende opplysninger vedrørende de økonomiske konsekvensene av saken.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Brox ble dermed ikke tatt opp til behandling.

VEDTAK:
Saken utsatt til 17.08.2011 i påvente av et notat som gir utfyllende opplysninger vedrørende de
økonomiske konsekvensene av saken.

Sak 224/11
HØRINGSSVAR- UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM SOSIALE TJENESTER I
ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til høringssvar.
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til høringssvar.

Sak 225/11
HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar sak om bruker- og ansatteundersøkelsen 2011 i hjemmetjenesten til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar sak om bruker- og ansatteundersøkelsen 2011 i hjemmetjenesten til orientering.

Sak 226/11
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1 800 000,- som Norges Skotthyllforbund tar opp i
Nordea, i forbindelse med etablering av en nasjonal skotthyllhall på festet tomt på Tiller.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 800 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garantien gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
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5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1 800 000,- som Norges Skotthyllforbund tar opp i
Nordea, i forbindelse med etablering av en nasjonal skotthyllhall på festet tomt på Tiller.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 800 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garantien gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Sak 227/11
SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 12 000 000,- som Utleira idrettslag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge, i forbindelse med etablering av 2 kunstgressbaner samt nærmiljøanlegg for
friidrett, i nær tilknytning til Utleira skole.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 12 000 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
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3. Garantien gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 20 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 12 000 000,- som Utleira idrettslag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge, i forbindelse med etablering av 2 kunstgressbaner samt nærmiljøanlegg for
friidrett, i nær tilknytning til Utleira skole.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 12 000 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garantien gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 20 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Sak 228/11
KOMMUNAL GARANTI FOR ISHALL PÅ LEANGEN - ANLEGGSNR. 1601010505
Forslag til innstilling:
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Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 11 millioner kroner som Leangen Curling AS tar opp i
DnB, i forbindelse med etablering av curlinghall ved Leangen idrettsanlegg, under følgende
forutsetninger:
•

Leangen Curling AS må dokumentere at MVA kompensasjon kan forventes, alternativt MVA
refusjon gjennom Norges Idrettsforbunds ordning over statsbudsjettet for dette, før denne
garantien utstedes.

•

Leangen Curling AS må til en hver tid kunne dokumentere at virksomheten ikke utøver
næringsvirksomhet med forretningsmessig formål, jamfør punkt 3 i ”Reglement for kommunale
garantistillelser”.

Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 11 millioner kroner.
2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
3. Garantien gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. I den situasjon at Leangen Curling AS ikke oppfyller kriteriene for organisasjoner som ikke utøver
næringsvirksomhet med forretningsmessig formål i henhold til ”Reglement for kommunale
garantistillelser” punkt 3, opphører dette garantivedtak, og øvrig kommunal støtte vil i sin helhet bli
krevd tilbakebetalt.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.

Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 11 millioner kroner som Leangen Curling AS tar opp i
DnB, i forbindelse med etablering av curlinghall ved Leangen idrettsanlegg, under følgende
forutsetninger:
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•

Leangen Curling AS må dokumentere at MVA kompensasjon kan forventes, alternativt MVA
refusjon gjennom Norges Idrettsforbunds ordning over statsbudsjettet for dette, før denne
garantien utstedes.

•

Leangen Curling AS må til en hver tid kunne dokumentere at virksomheten ikke utøver
næringsvirksomhet med forretningsmessig formål, jamfør punkt 3 i ”Reglement for kommunale
garantistillelser”.

Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 11 millioner kroner.
2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
3. Garantien gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. I den situasjon at Leangen Curling AS ikke oppfyller kriteriene for organisasjoner som ikke utøver
næringsvirksomhet med forretningsmessig formål i henhold til ”Reglement for kommunale
garantistillelser” punkt 3, opphører dette garantivedtak, og øvrig kommunal støtte vil i sin helhet bli
krevd tilbakebetalt.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.

Sak 229/11
FLERBRUKSHALLENE VED BREIDABLIKK OG UTLEIRA:
KOMMUNAL MEDVIRKNING OG ØKONOMI
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens redegjørelse om inngåelse av driftsstøtteavtale med Heimdal
idrettsforening for Breidablikk idrettshall til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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Formannskapet tar rådmannens redegjørelse om inngåelse av driftsstøtteavtale med Heimdal
idrettsforening for Breidablikk idrettshall til orientering.

Sak 230/11
OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING
DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSKAP
Forslag til 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 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.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
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 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.

Eventuelt:
Rådmann Elin Rognes Solbu orienterte om krisearbeidet etter Utøytragedien.
ordføreren orienterte om kondolanser fra flere instanser, blant annet vennskapsbyer og takkebrev fra
berørte.
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Kommunaldirektør Jorid Midtlyng orienterte angående nye skolegrenser ved skolestart 2012.

Møtet hevet kl. 09.55

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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