Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 06.09.2011
Tid: kl 09.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, John
Stene, Geir Waage, Sissel Trønsdal, Johanne Storler, Yngve Brox, Merethe
Baustad Ranum, Kristian Dahlberg Hauge, Jon Gunnes

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
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 30.08.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Aase Sætran (Ap) meldte et spørsmål om oppfølging av samarbeidsavtale med tidligere
barnevernsbarn
Jon Gunnes (V) meldte et spørsmål om Nidarholm musikkforening og øvingslokaler
Aase Sætran (Ap) meldte et spørsmål om felling av trær på Rognli, Lade allé 48
Yngve Brox (H) meldte et spørsmål om Sluppen bru

Møteprotokoll for Formannskapet, 06.09.2011 (11/39133)

1

Trondheim kommune

SAKSLISTE
Saksnr.
245/11

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

246/11

11/38726
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV HJORTEN OMSORGSSENTER

247/11

11/38922
MODELL FOR TILDELING AV EKSTRA RESSURSER TIL SKOLER
MED ELEVER MED OMFATTENDE OG VEDVARENDE BEHOV FOR
SPESIALUNDERVISNING OG BISTAND

248/11

11/38854
HØRINGSSVAR- NOU 2011:7, VELFERD OG MIGRASJON. DEN
NORSKE MODELLENS FRAMTID
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Sak 245/11
MVA-KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV FREMTIDIG
OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I BOLIG OG NÆRINGSOMRÅDER
Forslag til innstilling:
1. Bystyret vedtar at merverdiavgiftskompensasjon som kommunen mottar i forbindelse med
investeringer i offentlige infrastrukturanlegg i nye bolig og næringsarealer, skal godskrives de
anleggene som kompensasjonen er knyttet til.
2. Rådmannen vil i regnskapsrapport etter 2. tertial 2011 komme med forslag til hvordan en
eventuell mindreinntekt fra merverdiavgiftskompensasjon i forhold til vedtatt budsjett for
2011 kan dekkes
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
1. Bystyret vedtar at merverdiavgiftskompensasjon som kommunen mottar i forbindelse med
investeringer i offentlige infrastrukturanlegg i nye bolig og næringsarealer, skal godskrives de
anleggene som kompensasjonen er knyttet til.
2. Rådmannen vil i regnskapsrapport etter 2. tertial 2011 komme med forslag til hvordan en
eventuell mindreinntekt fra merverdiavgiftskompensasjon i forhold til vedtatt budsjett for
2011 kan dekkes

Sak 246/11
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV HJORTEN OMSORGSSENTER
Forslag til innstilling:
Bystyret gir rådmannen fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med Ilen menighet alders- og
sykehjems stiftelse med sikte på å gjennomføre en kommunal overtagelse (virksomhetsoverdragelse)
av Hjorten omsorgssenter fra og med 01.01.2012. Virksomhetsoverdragelsen vil ikke få
økonomiske konsekvenser for kommunen.
Behandling:

Møteprotokoll for Formannskapet, 06.09.2011 (11/39133)

3

Trondheim kommune

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret gir rådmannen fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med Ilen menighet alders- og
sykehjems stiftelse med sikte på å gjennomføre en kommunal overtagelse (virksomhetsoverdragelse)
av Hjorten omsorgssenter fra og med 01.01.2012. Virksomhetsoverdragelsen vil ikke få
økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sak 247/11
MODELL FOR TILDELING AV EKSTRA RESSURSER TIL SKOLER MED ELEVER
MED OMFATTENDE OG VEDVARENDE BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING
OG BISTAND
Forslag til innstilling:
1. Bystyret vedtar at alle elever på samme alder og med samme funksjonsnivå skal ha det
samme omfanget av opplæring og SFO/tilsyn uansett om det er et byomfattende tilbud eller
hjemmeskole.
2. For å sikre likeverdighet vedtar bystyret at skoler med elever med omfattende og
vedvarende behov for spesialundervisning skal ha en ekstra ressurstildeling basert på
objektive kategorier ut fra funksjonsnivå.
3. Behov for endringer i ramme til dette formålet klarlegges i rådmannens forslag til årsbudsjett.
Dette skal ses i sammenheng med øvrige ressurser til spesialundervisning.
4. Bystyret slutter seg til rådmannens vurdering av ressursfordeling til administrative oppgaver i
tilknytning til denne delen av spesialundervisningen.
5. Rådmannen bes arbeide videre med en vurdering av ressursbruken mellom undervisning,
SFO/tilsyn og avlastning basert på prinsippet om helhetlige tilbud for elev og familier.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
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1. Bystyret vedtar at alle elever på samme alder og med samme funksjonsnivå skal ha det
samme omfanget av opplæring og SFO/tilsyn uansett om det er et byomfattende tilbud eller
hjemmeskole.
2. For å sikre likeverdighet vedtar bystyret at skoler med elever med omfattende og
vedvarende behov for spesialundervisning skal ha en ekstra ressurstildeling basert på
objektive kategorier ut fra funksjonsnivå.
3. Behov for endringer i ramme til dette formålet klarlegges i rådmannens forslag til årsbudsjett.
Dette skal ses i sammenheng med øvrige ressurser til spesialundervisning.
4. Bystyret slutter seg til rådmannens vurdering av ressursfordeling til administrative oppgaver i
tilknytning til denne delen av spesialundervisningen.
5. Rådmannen bes arbeide videre med en vurdering av ressursbruken mellom undervisning,
SFO/tilsyn og avlastning basert på prinsippet om helhetlige tilbud for elev og familier.

Sak 248/11
HØRINGSSVAR- NOU 2011:7, VELFERD OG MIGRASJON. DEN NORSKE
MODELLENS FRAMTID
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til høringssvar.
Behandling:
Jon Gunnes (V) foreslo følgende nye setning under pkt. 14.4 og avsnittet ”Passiv” ventetid på
mottak:
Asylanter må gis mulighet til å arbeide mens søknaden behandles.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Gunnes fikk 9 stemmer (1V, 1H, 5Ap, 1SV, 1Sp) og ble vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til høringssvar ned følgende endring:
Det tas inn som ny setning under pkt. 14.4 og avsnittet ”Passiv” ventetid på mottak:
Asylanter må gis mulighet til å arbeide mens søknaden behandles.

Møteprotokoll for Formannskapet, 06.09.2011 (11/39133)

5

Trondheim kommune

Eventuelt:
1.Aase Sætran (Ap) stilte spørsmål om oppfølging av samarbeidsavtale med tidligere
barnevernsbarn.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.
2.Jon Gunnes (V) stilte spørsmål om Nidarholm musikkforening og øvingslokaler
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Morten Wolden.
3.Aase Sætran (Ap) meldte et spørsmål om felling av trær på Rognli, Lade allé 48
Spørsmålet vil bli besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen i neste formannskap.
4.Yngve Brox (H) meldte et spørsmål om Sluppen bru
Spørsmålet ble besvart av ordfører Rita Ottervik.

Møtet hevet kl. 09.30

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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