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Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

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

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 21.06.2011:
Godkjent
Pkt. 3

Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Sissel Trønsdal (Ap), Johanne Storler (Sp) og Knut Fagerbakke ( SV) meldte et forslag om vedtak
angående handlingsplan mot seksuelle overgrep

Jon Gunnes (V) meldte et spørsmål ang Gåsaparken på Bakklandet
Kommunaldirektør Morten Wolden meldte en orientering om tiltak knyttet til "Samarbeid med
idretten" - tilsyn i idrettshaller høsten 2011
Sissel Trønsdal (Ap) meldte et forslag angående 150 nye dagsenterplasser for eldre
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) meldte et spørsmål angående dobbeltfakturering i bomringen
Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen meldte en orientering om etablering av et anlegg for
produksjon av biogass.

Møteprotokoll for Formannskapet, 28.06.2011 (11/30843)

1

Trondheim kommune

SAKSLISTE
Saksnr.
194/11

Arkivsaksnr.
11/17083
KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I
PERIODEN 2011-2020

195/11

11/30281
HOPPBAKKENE I GRANÅSEN - KLARGJØRING FOR STØRRE
ARRANGEMENT

196/11

11/26538
VURDERING AV TERAPIBASSENGET PÅ HAVSTEIN MED SIKTE PÅ
MULIG UTLEIE/HØYERE UTNYTTELSE

197/11

11/18308
HØRINGSUTTALELSE: NOU 2011:13 KOMPETANSEARBEIDSPLASSER - DRIVKRAFT FOR VEKST I HELE
LANDET

198/11

11/30082
OPPLÆRINGSTILBUDET FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I
TRONDHEIMSSKOLEN

199/11

11/26431
FRIVILLIGHETSÅRET 2011

200/11

10/2113
MIDTNORSK FILMFOND - RETNINGSLINJER FOR UTBETALING AV
TILSKUDD TIL INVESTERINGER I AUDIOVISUELLE
PRODUKSJONER

201/11

11/27051
ORIENTERING OM STATUS OG FRAMDRIFT I ARBEIDET MED Å
UTREDE MULIGHETEN FOR UTBYGGING AV LEÜTHENHAVEN

202/11

11/29699
KREMASJONSAVGIFTER I TRONDHEIM

203/11

11/30370
KONSORTIEAVTALE MELLOM DELTAKERNE I VRI TRØNDELAG
2011-2013

204/11

08/2882
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING
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205/11

08/3934
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

206/11

09/13692
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

207/11

09/21527
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

208/11

10/29872
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

210/11

10/17294
LEKSER OG LEKSEHJELP I TRONDHEIMSSKOLEN

211/11

11/30376
FLERBRUKSHALLENE VED BREIDABLIKK OG UTLEIRA:
KOMMUNAL MEDVIRKNING OG ØKONOMI

212/11

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

209/11

11/8866
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING
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Sak 194/11
KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I PERIODEN 20112020

Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år for perioden 2011-2020.
Behandling:
Jon Gunnes (V) fremmet følgende forslag som følger sakens videre behandling:
Formannskapet ber om at ordføreren signaliserer til regjeringen hvilke merkostnader som Trondheim
kommune får ved innføring av samhandlingsreformen. Ordføreren må be om at Trondheim får full
kompensasjon for disse ekstrautgiftene i 2012.
Merknad:
Formannskapet ber om at rådmannen beskriver behovet for kompetanseheving blant dagens
helsearbeidere for å kunne dekke behovet innenfor den sterkt økende sykdommen demens og
spesielt alzheimers sykdom.

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling uten realitetsbehandling av saken:
Bystyret vedtar kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år for perioden 2011-2020.
Forslaget og merknaden fremmet av Gunnes følger saken.

Sak 195/11
HOPPBAKKENE I GRANÅSEN - KLARGJØRING FOR STØRRE ARRANGEMENT

Forslag til vedtak:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å bruke inntil 2.5 MNOK for oppgraderingstiltak i tråd
med beskrivelsene i saken, foran vinterens store hopparrangementer i Granåsen.
Behandling:
Knut Fagerbakke (SV) foreslo på vegne av SV, Ap og Sp følgende tilleggsforslag:
Byåsen idrettslag, hoppavdelingen har kommet med en henvendelse om en bevilgning på kr
250 000.- pluss mva til innkjøp av drensrør mv. for å få gjennomført en nødvendig drenering på
sletta ved det nye rekrutteringsanlegget i Granåsen. Investeringa er viktig å få til i år for å unngå
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oversvømmelse i forbindelse med snøsmeltinga, spesielt i området rundt fundamentet for
heisanlegget. Arbeidet med dreneringa vil bli foretatt på dugnad. Dugnadsarbeidet er verdsatt til ca
1 000 000 kr.
Formannskapet er meget positiv til søknaden og anser at det er viktig at det blir gjennomført i år og
ber derfor rådmannen komme tilbake med en sak til formannskapet i løpet av august dette år.
Formannskapet ber rådmannen se saken i sammenheng med sak 195/11 for om mulig innarbeide
kostnaden innafor ordinært budsjett eller innafor de midler rådmannen har fått fullmakt til å
disponere, jfr. vedtak i årsoppgjøret om å sette av 2 500 000 kr til klargjøring av Granåsenanlegget
til større arrangement og 4 500 000 kr til riving av samfunnshuset på Heimdal. Alternativt bes
rådmannen komme med forslag om annen inndekning av beløpet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget fremmet av Fagerbakke ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å bruke inntil 2.5 MNOK for oppgraderingstiltak i tråd
med beskrivelsene i saken, foran vinterens store hopparrangementer i Granåsen.
Byåsen idrettslag, hoppavdelingen har kommet med en henvendelse om en bevilgning på kr
250 000.- pluss mva til innkjøp av drensrør mv. for å få gjennomført en nødvendig drenering på
sletta ved det nye rekrutteringsanlegget i Granåsen. Investeringa er viktig å få til i år for å unngå
oversvømmelse i forbindelse med snøsmeltinga, spesielt i området rundt fundamentet for
heisanlegget. Arbeidet med dreneringa vil bli foretatt på dugnad. Dugnadsarbeidet er verdsatt til ca
1 000 000 kr.
Formannskapet er meget positiv til søknaden og anser at det er viktig at det blir gjennomført i år og
ber derfor rådmannen komme tilbake med en sak til formannskapet i løpet av august dette år.
Formannskapet ber rådmannen se saken i sammenheng med sak 195/11 for om mulig innarbeide
kostnaden innafor ordinært budsjett eller innafor de midler rådmannen har fått fullmakt til å
disponere, jfr. vedtak i årsoppgjøret om å sette av 2 500 000 kr til klargjøring av Granåsenanlegget
til større arrangement og 4 500 000 kr til riving av samfunnshuset på Heimdal. Alternativt bes
rådmannen komme med forslag om annen inndekning av beløpet.

Sak 196/11
VURDERING AV TERAPIBASSENGET PÅ HAVSTEIN MED SIKTE PÅ MULIG
UTLEIE/HØYERE UTNYTTELSE

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at terapibassenget på Havstein ikke kan leies ut på grunn av manglende
kapasitet.
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Behandling:
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo på vegne av H, Ap, SV, Sp, FrP og V:
Terapibassenget på Havstein settes i stand til å tåle den ekstra belastningen det medfører å leie ut til
flere brukergrupper enn i dag. Det siktes her særlig til barn og unges behov for svømmeopplæring.
Formannskapet vil at bassengene eid av Trondheim kommune skal utnyttes bedre, og ber om at all
utleie av basseng samordnes på linje med utleie av haller.
Formannskapet viser til vedtak i sak 189/11 Skolesvømming, og ber om å få dokumentasjon på
teknisk status ved skolebassengene i Trondheim.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Baustad Ranums ble forslaget
fremmet av Baustad Ranum enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Terapibassenget på Havstein settes i stand til å tåle den ekstra belastningen det medfører å leie ut til
flere brukergrupper enn i dag. Det siktes her særlig til barn og unges behov for svømmeopplæring.
Formannskapet vil at bassengene eid av Trondheim kommune skal utnyttes bedre, og ber om at all
utleie av basseng samordnes på linje med utleie av haller.
Formannskapet viser til vedtak i sak 189/11 Skolesvømming, og ber om å få dokumentasjon på
teknisk status ved skolebassengene i Trondheim.

Sak 197/11
HØRINGSUTTALELSE: NOU 2011:13 - KOMPETANSEARBEIDSPLASSER DRIVKRAFT FOR VEKST I HELE LANDET

Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens høringsuttalelse til NOU 2011:13
”Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet”.
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo følgende endringsforslag under punktet ”Styrke rekruttering”:
Fjerde avsnitt i høringsuttalelsen endres slik:
I Trondheim er det to internasjonale skoler: Birralee International School og Trondheim International
School som gir et godt og viktig opplæringstilbud og bidrar til å gjøre byen attraktiv for utenlandske
arbeidstakere med spesiell kompetanse. For å møte fremtidens behov for slik arbeidskraft vil det
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være viktig å stimulere til videreutvikling av begge disse tilbudene. I tillegg til disse tilbudene er det
viktig å videreutvikle International Baccalaureate-tilbudet (IB) ved Trondheim Katedralskole samt å
utvide tilbudet om språkundervisning både i grunnskolen og ved videregående skoler i byen. Aktuelle
språk kan være kinesisk, russisk, spansk m.fl.
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp følgende tilleggsforslag i forbindelse med
tredje avsnitt:
Det er viktig å sørge for rask behandling av opphold og nødvendige papirer for høykompetent
arbeidskraft til universitet, forsknings- og høykompetanse bedrifter. Derfor bør saksbehandlingstid
og tilgjengelighet økes også for Midt-Norges del. Formannskapet uttrykker derfor forventninger til at
Trøndelag også får arbeidsinnvandringssenter slik at arbeidskraft til regionen raskere og enklere kan
etablere seg her, slik at vi kan konkurrere med andre regioner om rekruttering.
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp følgende tilleggsforslag i forbindelse med
andre avsnitt:
Formannskapet er bekymret over den lange behandlingstiden Midt-Norge har for fornyelse av
oppholdstillatelser. I dag er denne i Trondheim ca. 5 måneder, mens det ved Servicesenteret i Oslo
er ca. 2-3 uker. Formannskapet mener behandlingstida for slike saker i Midt-Norge må harmoneres
med behandlingstida ved Servicesenteret i Oslo.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Endringsforslaget fremmet av Brox ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslagene fremmet av Sætran ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til rådmannens høringsuttalelse til NOU 2011:13
”Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet” med følgende endringer:
Tilleggsforslag i forbindelse med andre avsnitt:
Formannskapet er bekymret over den lange behandlingstiden Midt-Norge har for fornyelse av
oppholdstillatelser. I dag er denne i Trondheim ca. 5 måneder, mens det ved Servicesenteret i Oslo
er ca. 2-3 uker. Formannskapet mener behandlingstida for slike saker i Midt-Norge må harmoneres
med behandlingstida ved Servicesenteret i Oslo.
Tilleggsforslag i forbindelse med tredje avsnitt:
Det er viktig å sørge for rask behandling av opphold og nødvendige papirer for høykompetent
arbeidskraft til universitet, forsknings- og høykompetanse bedrifter. Derfor bør saksbehandlingstid
og tilgjengelighet økes også for Midt-Norges del. Formannskapet uttrykker derfor forventninger til at
Trøndelag også får arbeidsinnvandringssenter slik at arbeidskraft til regionen raskere og enklere kan
etablere seg her, slik at vi kan konkurrere med andre regioner om rekruttering.
Fjerde avsnitt i høringsuttalelsen endres slik:
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I Trondheim er det to internasjonale skoler: Birralee International School og Trondheim International
School som gir et godt og viktig opplæringstilbud og bidrar til å gjøre byen attraktiv for utenlandske
arbeidstakere med spesiell kompetanse. For å møte fremtidens behov for slik arbeidskraft vil det
være viktig å stimulere til videreutvikling av begge disse tilbudene. I tillegg til disse tilbudene er det
viktig å videreutvikle International Baccalaureate-tilbudet (IB) ved Trondheim Katedralskole samt å
utvide tilbudet om språkundervisning både i grunnskolen og ved videregående skoler i byen. Aktuelle
språk kan være kinesisk, russisk, spansk m.fl.

Sak 198/11
OPPLÆRINGSTILBUDET FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I
TRONDHEIMSSKOLEN

Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar følgende endringer i strukturen for mottakstilbudet for minoritetsspråklige elever:
1. Mottaksgruppene ved Kattem barneskole og Åsheim ungdomsskole legges ned.
2. Rådmannen avgjør lokalisering av nytt mottakstilbud for barnetrinnet i de østlige områdene
av byen og bes om å orientere formannskapet om endelig løsning.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstskomiteen for innstilling uten realitetsbehandling av saken:
Bystyret vedtar følgende endringer i strukturen for mottakstilbudet for minoritetsspråklige elever:
1. Mottaksgruppene ved Kattem barneskole og Åsheim ungdomsskole legges ned.
2. Rådmannen avgjør lokalisering av nytt mottakstilbud for barnetrinnet i de østlige områdene
av byen og bes om å orientere formannskapet om endelig løsning.

Sak 199/11
FRIVILLIGHETSÅRET 2011

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om frivillige aktiviteter i 2011 til orientering.
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar saken om frivillige aktiviteter i 2011 til orientering.

Sak 200/11
MIDTNORSK FILMFOND - RETNINGSLINJER FOR UTBETALING AV TILSKUDD
TIL INVESTERINGER I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar følgende retningslinjer for overføring av tilskudd til Midtnorsk Filmfonds
investeringer i audiovisuelle produksjoner:
1. Rådmannen overfører investeringstilskudd med inntil kr 500 000 pr. år i perioden 2011-2014
til Midtnorsk Filmfond AS på bakgrunn av søknad fra filmfondet. Søknaden skal ha følgende
innhold:
a.
Kort prosjektbeskrivelse
b.
Kopi av protokoll fra styremøte i Midtnorsk filmfond AS der det er gjort vedtak
om investeringen
c.
Kopi av signert finansieringsavtale mellom Midtnorsk filmfond og produsent
d.
Finansieringsplan for produksjonen
2. Tilskudd til audiovisuelle produksjoner fra Trondheim kommune skal ikke utgjøre mer enn 33
prosent av fondets investeringer i en produksjon
3. En eventuell avkastning av produksjonen skal tilbakeføres til filmfondet og benyttes til nye
investeringer i audiovisuelle produksjoner
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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Formannskapet vedtar følgende retningslinjer for overføring av tilskudd til Midtnorsk Filmfonds
investeringer i audiovisuelle produksjoner:
1. Rådmannen overfører investeringstilskudd med inntil kr 500 000 pr. år i perioden 2011-2014
til Midtnorsk Filmfond AS på bakgrunn av søknad fra filmfondet. Søknaden skal ha følgende
innhold:
a.
Kort prosjektbeskrivelse
b.
Kopi av protokoll fra styremøte i Midtnorsk filmfond AS der det er gjort vedtak
om investeringen
c.
Kopi av signert finansieringsavtale mellom Midtnorsk filmfond og produsent
d.
Finansieringsplan for produksjonen
2. Tilskudd til audiovisuelle produksjoner fra Trondheim kommune skal ikke utgjøre mer enn 33
prosent av fondets investeringer i en produksjon
3. En eventuell avkastning av produksjonen skal tilbakeføres til filmfondet og benyttes til nye
investeringer i audiovisuelle produksjoner

Sak 201/11
ORIENTERING OM STATUS OG FRAMDRIFT I ARBEIDET MED Å UTREDE
MULIGHETEN FOR UTBYGGING AV LEÜTHENHAVEN

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens orientering om status og framdrift i arbeidet med å utrede muligheten
for utbygging av Leüthenhaven til etterretning.

Behandling:
Jon Gunnes (V) fremmet følgende:
Forslag:
Formannskapet ber rådmannen vurdere omgjøring av tidligere vedtak om at nytt bygg skal brukes til
offentlig virksomhet. Rådmannen bes gå i dialog med eiendomsutviklere som ser for seg
leietakere/eiere som skaper stor aktivitet i hele bygget på dag, kveld og helg. Et salg av hustomta
skal være med å finansiere opparbeidelse av parken.
Merknad:
Kinodrift i det nye bygget kan være meget positivt og derfor ber formannskapet om rådmannens
vurdering av å si opp leieavtalene på Nova og salg av Prinsen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Gunnes ble innstillingen vedtatt
med 7 stemmer (5Ap, 1SV, 1Sp) mot 4 stemmer (1V, 2H, 1FrP) avgitt for Gunnes sitt forslag
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Merknaden fikk tilslutning fra H og Frp og ble dermed en mindretallsmerknad
VEDTAK:
Formannskapet tar rådmannens orientering om status og framdrift i arbeidet med å utrede muligheten
for utbygging av Leüthenhaven til etterretning.

Sak 202/11
KREMASJONSAVGIFTER I TRONDHEIM

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til etterretning.

Behandling:
Aase Sætran (Ap) fremmet på vegne av Ap, SV og Sp følgende alternative forslag:
Formannskapet ønsker ikke å innføre kremasjonsavgift for kremasjon av personer bosatt i
Trondheim kommune. Trondheim har i dag en lav kremasjonsprosent og det er ønskelig at denne
øker.
Formannskapet ber om at avgift for kremasjon av utenbysboende økes slik at den dekker de
faktiske utgiftene.
Formannskapet ber om at den skisserte økning i tilskuddet til Kirkelig fellesråd, for å oppnå en
parkmessig standard på eksisterende kirkegårdsareal, hensyntas i rådmannens budsjettframlegg for
2012.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Sætran ble forslaget fremmet av
Sætran enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet ønsker ikke å innføre kremasjonsavgift for kremasjon av personer bosatt i
Trondheim kommune. Trondheim har i dag en lav kremasjonsprosent og det er ønskelig at denne
øker.
Formannskapet ber om at avgift for kremasjon av utenbysboende økes slik at den dekker de
faktiske utgiftene.
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Formannskapet ber om at den skisserte økning i tilskuddet til Kirkelig fellesråd, for å oppnå en
parkmessig standard på eksisterende kirkegårdsareal, hensyntas i rådmannens budsjettframlegg for
2012.

Sak 203/11
KONSORTIEAVTALE MELLOM DELTAKERNE I VRI TRØNDELAG 2011-2013

Forslag til innstilling:
1) Trondheim kommune tiltrer avtalen mellom de regionale organisasjonene i konsortiet for
VRI Trøndelag om styring og gjennomføring av prosjektet som tildeler prosjektmidler for
regional innovasjon i Trøndelag for perioden 2011 – 2013.
2) Rådmannen representerer Trondheim kommune i avtaleforholdet mellom partene.
3) Trondheim kommune sitt finansielle bidrag til avtalen dekkes over budsjett for næringsrettet
arbeid, ansvarssted 101500, under forutsetning av at Bystyret i budsjettbehandlingen for 2012
og 2013 bevilger midler for dette arbeidet.
4) Trondheim kommune sin egeninnsats i styringsgruppen og prosjekter som involverer
kommunen, utføres av Rådmannens fagstab.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar at:
1) Trondheim kommune tiltrer avtalen mellom de regionale organisasjonene i konsortiet for
VRI Trøndelag om styring og gjennomføring av prosjektet som tildeler prosjektmidler for
regional innovasjon i Trøndelag for perioden 2011 – 2013.
2) Rådmannen representerer Trondheim kommune i avtaleforholdet mellom partene.
3) Trondheim kommune sitt finansielle bidrag til avtalen dekkes over budsjett for næringsrettet
arbeid, ansvarssted 101500, under forutsetning av at Bystyret i budsjettbehandlingen for 2012
og 2013 bevilger midler for dette arbeidet.
4) Trondheim kommune sin egeninnsats i styringsgruppen og prosjekter som involverer
kommunen, utføres av Rådmannens fagstab.

Sak 204/11
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING
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Forslag til vedtak:
Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til News AS – Rick`s Cafe, org.nr. 979 115 083, Nordre
gate 10, i tre uker.
For det tilfelle at bevillingshaver får medhold i sin klage over formannskapet sitt vedtak av 27. april
2011, sak 135/11, reduseres inndragningstiden til to uker.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jfr. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser punkt 2 tredje ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved kontroll den 7.april 2011.
For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klage i sak 135/11 er ferdigbehandlet, og klagefristen i
nærværende sak er ute eller eventuell klage i nærværende sak er avgjort, jfr. forvaltningsloven § 42
første ledd første punktum. For øvrig bestemmer administrasjonen tidspunkt for iverksetting.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til News AS – Rick`s Cafe, org.nr. 979 115 083, Nordre
gate 10, i tre uker.
For det tilfelle at bevillingshaver får medhold i sin klage over formannskapet sitt vedtak av 27. april
2011, sak 135/11, reduseres inndragningstiden til to uker.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jfr. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser punkt 2 tredje ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved kontroll den 7.april 2011.
For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klage i sak 135/11 er ferdigbehandlet, og klagefristen i
nærværende sak er ute eller eventuell klage i nærværende sak er avgjort, jfr. forvaltningsloven § 42
første ledd første punktum. For øvrig bestemmer administrasjonen tidspunkt for iverksetting.

Sak 205/11
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING
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Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til Cafe Vivaldi AS – Cafe Vivaldi, org. nr.
982 749 638, Thomas Angells gt. 10b, i fem uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jf. Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser pkt. 2, 3. ledd, samt delegeringsreglementet pkt. 5 og
formannskapets vedtak av 12.10.10.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved politikontroll natt til 12.
april 2011. For nærmere begrunnelse vises til saksframlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller eventuell klage er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42, 1. ledd, 1. pkt.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til Cafe Vivaldi AS – Cafe Vivaldi, org. nr.
982 749 638, Thomas Angells gt. 10b, i fem uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jf. Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser pkt. 2, 3. ledd, samt delegeringsreglementet pkt. 5 og
formannskapets vedtak av 12.10.10.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved politikontroll natt til 12.
april 2011. For nærmere begrunnelse vises til saksframlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller eventuell klage er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42, 1. ledd, 1. pkt.

Sak 206/11
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING
Forslag til vedtak:
Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Store Høvding AS – Club Gossip, org.nr. 993 948
063, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jfr. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser punkt 2 tredje ledd.
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Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved kontroll den 04. desember
2010. For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller eventuell klage er avgjort, jfr.
forvaltningsloven § 42 første ledd første punktum.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Store Høvding AS – Club Gossip, org.nr. 993 948
063, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jfr. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser punkt 2 tredje ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved kontroll den 04. desember
2010. For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller eventuell klage er avgjort, jfr.
forvaltningsloven § 42 første ledd første punktum.

Sak 207/11
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til Halvlitern AS - Holdeplassen, org. nr. 986 788
980, Dronningensgate 13, i to uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jf. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser pkt. 2, 3. ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen avdekket ved skjenkekontroll 19. mars
2011. Nærmere begrunnelse følger av saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42, 1. ledd, 1. punktum.
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til Halvlitern AS - Holdeplassen, org. nr. 986 788
980, Dronningensgate 13, i to uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Vedtaket fattes med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jf. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser pkt. 2, 3. ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen avdekket ved skjenkekontroll 19. mars
2011. Nærmere begrunnelse følger av saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42, 1. ledd, 1. punktum.

Sak 208/11
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til Trondheim arrangement AS - Rockheim, org.
nr. 989 034 308, Brattørkaia 18, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jf. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser pkt. 2, 3. ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen avdekket ved skjenkekontroll 24. mars
2011. Nærmere begrunnelse følger av saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42, 1. ledd, 1. punktum.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til Trondheim arrangement AS - Rockheim, org.
nr. 989 034 308, Brattørkaia 18, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jf. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser pkt. 2, 3. ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen avdekket ved skjenkekontroll 24. mars
2011. Nærmere begrunnelse følger av saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42, 1. ledd, 1. punktum.

Sak 210/11
LEKSER OG LEKSEHJELP I TRONDHEIMSSKOLEN

Forslag til innstilling:
1. Formannskapet ber rådmannen fortsette å utvikle leksehjelptilbudet innenfor tidligere vedtatte
rammer.
2. Rådmannen bes følge utviklingen i skolenes inntekter fra brukerbetaling i SFO. Dersom
inntektene endres som følge av redusert oppholdstid, bes rådmannen melde dette tilbake i en
egen politisk sak.
Behandling:
Jon Gunnes (V) foreslo følgende alternative forslag til innstillingen på vegne av V, H og FrP:
Formannskapet vil søke Kunnskapsdepartementet om å få omdisponere pengene som er øremerket
leksehjelp (12,7 mill. kroner i 2011) til andre formål. Leksehjelpen i Trondheimsskolen har vært
mislykket og vi ser ikke at dette er den mest gunstige innsatsfaktoren for å kunne tilby elevene et
bedre skoletilbud. Formannskapet i Trondheim vil heller bruke pengene på større lærertetthet i 1. til
4. klasse og videreutdanning for lærerne slik at de kan gi elevene en bedre undervisning.
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp:
1. Formannskapet ber rådmannen fortsette å utvikle leksehjelptilbudet innenfor tidligere vedtatte
rammer.
2. Det er viktig at skoler som lykkes godt i utviklinga av leksehjelptilbudet og som har et tett
samarbeid mellom skole og SFO deler sine erfaringer med andre skoler.
3. Formannskapet ber om at rådmannen arbeider videre med å legge til rette for at frivillige
organisasjoner, studenter og bedrifter som ønsker å gjøre en innsats i Trondheimskolen, for
eksempel med leksehjelp får muligheten til det (jfr. flertallsmerknad fra bystyret)
4. Formannskapet ønsker å opprettholde fleksible oppholdstider i SFO.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt 1 og forslaget fremmet av Gunnes ble innstillingens
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pkt 1 vedtatt med 7 stemmer (5Ap, 1SV, 1Sp) mot 4 stemmer (1V, 2H, 1FrP) avgitt for forslaget
fremmet av Gunnes
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt 2 og forslaget fremmet av Sætrans pkt 2, 3 og 4 ble
forslaget fremmet av Sætran enstemmig vedtatt
VEDTAK:
1. Formannskapet ber rådmannen fortsette å utvikle leksehjelptilbudet innenfor tidligere vedtatte
rammer.
2. Det er viktig at skoler som lykkes godt i utviklinga av leksehjelptilbudet og som har et tett
samarbeid mellom skole og SFO deler sine erfaringer med andre skoler.
3. Formannskapet ber om at rådmannen arbeider videre med å legge til rette for at frivillige
organisasjoner, studenter og bedrifter som ønsker å gjøre en innsats i Trondheimskolen, for
eksempel med leksehjelp får muligheten til det (jfr. flertallsmerknad fra bystyret)
4. Formannskapet ønsker å opprettholde fleksible oppholdstider i SFO.

Sak 211/11
FLERBRUKSHALLENE VED BREIDABLIKK OG UTLEIRA: KOMMUNAL
MEDVIRKNING OG ØKONOMI

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar sak om bygging av nye flerbrukshaller på Breidablikk og Utleira til orientering.
Behandling:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp:
Forslag til alternativt vedtak:
1. Formannskapet vedtar at bystyrets avsatte 15 millioner for 2011 til idrettshaller bevilges til
HIFs prosjekt på Breidablikk og at Utleira får samme beløp i 2012. Rådmannen bes vurdere
å gi Utleira forskudd til prosjektering allerede i 2011.
2. Formannskapet ber rådmannen legge fram leieavtale med HIF på neste møte i
formannskapet med en driftstilskuddsramme for idrett på om lag 2,5 mill pr år i minimum 10
år, og i tillegg med leiavtale for skoler og barnehager i området som dekker skolenes reelle
behov for kroppsøvingslokaler.
3. Formannskapet vedtar å disponere 3 millioner i pressområdemidler til HIFs prosjekt, og ber
rådmannen legge fram sak om disponering av ytterligere 6 millioner til to andre prosjekt som
kan startes opp i 2011.
4. Formannskapet ber rådmannen innen 1.august avklare om kommunen har behov for lokaler
tilknyttet anlegget og omfanget av dette, inkludert økonomisk ramme.
Merknad:
Det forutsettes at rivingsarbeidene gjøres slik at de eksisterende lokalene kan brukes lengst mulig i
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perioden fram mot nytt anlegg for idretten. Arbeidet med å finne nye lokaler for lag og organisasjoner
i dagens bygg må intensiveres slik at disse kan få nye lokaler i skoler og andre offentlige bygg for sin
virksomhet allerede fra høsten 2011.
Jon Gunnes (V) foreslo følgende tilleggsforslag på vegne av V, H og FrP:
Formannskapet ber om at flerbrukshallene på Breidablikk og Utleira får en høyere prioritering og at
Bystyret får seg forelagt en sak om nødvendigheten av ytterligere økt kommunal medfinansiering.
Votering:
Tilleggsforslaget fremmet av Gunnes fikk 4 stemmer (1V, 2H, 1FrP) og falt
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av ordføreren ble forslaget fremmet
av ordføreren enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av ordføreren fikk tilslutning fra H, Frp og V
VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar at bystyrets avsatte 15 millioner for 2011 til idrettshaller bevilges til HIFs
prosjekt på Breidablikk og at Utleira får samme beløp i 2012. Rådmannen bes vurdere å gi
Utleira forskudd til prosjektering allerede i 2011.
2. Formannskapet ber rådmannen legge fram leieavtale med HIF på neste møte i formannskapet
med en driftstilskuddsramme for idrett på om lag 2,5 mill pr år i minimum 10 år, og i tillegg med
leiavtale for skoler og barnehager i området som dekker skolenes reelle behov for
kroppsøvingslokaler.
3. Formannskapet vedtar å disponere 3 millioner i pressområdemidler til HIFs prosjekt, og ber
rådmannen legge fram sak om disponering av ytterligere 6 millioner til to andre prosjekt som kan
startes opp i 2011.
4. Formannskapet ber rådmannen innen 1.august avklare om kommunen har behov for lokaler
tilknyttet anlegget og omfanget av dette, inkludert økonomisk ramme.
FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, H, FrP og V:
Det forutsettes at rivingsarbeidene gjøres slik at de eksisterende lokalene kan brukes lengst mulig i
perioden fram mot nytt anlegg for idretten. Arbeidet med å finne nye lokaler for lag og organisasjoner
i dagens bygg må intensiveres slik at disse kan få nye lokaler i skoler og andre offentlige bygg for sin
virksomhet allerede fra høsten 2011.

Sak 212/11
OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB)

Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar å etablere Kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) fra høsten 2011 innenfor
de rammer som er foreslått i saken.
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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.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstskomiteen for innstilling uten realitetsbehandling av saken:
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.

Eventuelt:
1. Sissel Trønsdal (Ap) tok opp handlingsplan mot seksuelle overgrep og fremmet følgende forslag:

Rådmannen bes komme tilbake med en sak med forslag til Handlingsplan med konkrete tiltak mot
seksuelle overgrep, med fokus på både forebygging – og tiltak/tilbud i etterkant av overgrep.
Knut Fagerbakke (SV) som hadde sendt inn forslag angående samme tema til dagens møte, ba om at
disse følger saken.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
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Rådmannen bes komme tilbake med en sak med forslag til Handlingsplan med konkrete tiltak mot
seksuelle overgrep, med fokus på både forebygging – og tiltak/tilbud i etterkant av overgrep.
Fagerbakkes forslag følger saken.

2. Jon Gunnes (V) stilte spørsmål angånde ferdigstilling av Gåsaparken på Bakklandet.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.

3. Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte om tiltak knyttet til "Samarbeid med idretten" tilsyn i idrettshaller høsten 2011.

4. Sissel Trønsdal (Ap) tok opp dagsenterplasser for eldre og foreslo følgende:
Rådmannen bes legge frem en sak til politisk behandling som omhandler utvidelse både i kapasitet og
innhold for Trondheim kommunes dagsentervirksomhet.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Rådmannen bes legge frem en sak til politisk behandling som omhandler utvidelse både i kapasitet og
innhold for Trondheim kommunes dagsentervirksomhet.
4. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) stilte spørsmål angående dobbeltfakturering i bomringen
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
5. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte om etablering av et anlegg for produksjon av
biogass.

Sak 209/11
SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet avslår søknad om serverings- og skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til
Byåsen Pub AS, org.nr. 993 461 873, for utøvelse ved Munkvoll Stasjonspub, Bøckmannsvei 110
(i kjellerlokalet), for bevillingsperioden til og med 30. juni 2012.
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Avslaget begrunnes i at personer med reell vesentlig innflytelse på virksomheten ikke har uklanderlig
vandel, jfr. lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 6 og lov om omsetning av alkoholholdig
drikk (alkoholloven) § 1-7b.
For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.

Møtet hevet kl. 12.05

Rita Ottervik
ordfører

Kari Aarnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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