Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 30.08.2011
Tid: kl 09.35
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke (frem til
eventsakene), Aase Sætran, John Stene, Geir Waage, Sissel Trønsdal,
Johanne Storler, Merethe Baustad Ranum, Kristian Dahlberg Hauge, Jon
Gunnes
Michael Setsaas
Yngve Brox,
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
Rådmannen har trukket sak 242/11
Aase Sætran meldte seg inhabil jfr forvaltningslovens § 6 andre ledd i forbindelse med behandling av
spørsmålet under eventuelt angående avfallshåndtering, da hun er styremedlem i Renholdsverket AS.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 17.08.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Merethe Baustad Ranum (H) meldte spørsmål angående Dragvoll som ny fremtidig skolekrets
Kommunaldirektør Helge Garåsen meldte orientering om film som skal vises på TV2 31.8
Sissel Trønsdal (Ap) meldte spørsmål angående Utsikten
Jon Gunnes (V) meldte spørsmål angående avfallshåndteringen i Trondheim
Merethe Baustad Ranum (H) meldte spørsmål angående fremskyndet bygging av Sluppen bru
Før møtet var utsendt følgende notater fra rådmannen:
Orientering om krisetilbudet for rusmisbrukere
Notat angående Sluppen bru
Oppslag i VG om 100-åring som måtet vente 9 måneder på sykehjemsplass.
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SAKSLISTE
Saksnr.
192/11

Arkivsaksnr.
11/8814
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 20122015 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

239/11

09/49247
FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT PÅ BEVER I TRONDHEIM
KOMMUNE

240/11

11/37026
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING
OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

241/11

11/37081
DRIFT AV BYDELSKAFÈER

242/11

Trukket

243/11

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

244/11

11/19080
GNR 325/2 TILLERRINGEN - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM
KONSESJON.
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Sak 192/11
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2012-2015
FASTSETTING AV PLANPROGRAM
Forslag til vedtak:
Formannskapet fastsetter planprogram for Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 20122015.
Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen fortsetter ut fra målsetningene som er fastsatt i
planprogrammet, med mål om at ny trafikksikkerhetsplan kan vedtas innen utgangen av 2011.
Behandling:
Behandling i møte 21.06.2011:
Saken sendes Byutviklingskomiteen, Oppvekstkomiteen og Kultur, idrett- og friluftslivskomiteens for
uttalelse før ferdigbehandling i formannskapet

UTTALELSE fra Kultur, idrett- og friluftslivskomiteen 09.08.2011:
1. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen slutter seg til forslaget til planprogram.
2. Komiteen ber om at det også fokuseres på tiltak for å redusere bruk av mobiltelefon under
kjøring.
3. Utredningstema
Tillegg under mulige tiltak og effekter:
Vintervedlikehold: Det utredes effekter av å sørge for at brøyting, skraping og strøing av
hovedveger, kollektivtraseer og sykkel/gangveier iverksettes senest ved 5 cm snødybde, blant
annet i forhold til krav om universell utforming.
Prinsenkrysset kollektivknutepunkt: Av hensyn til å oppnå en sentrumsterminal som er
akseptabel trafikksikkerhetsmessig, skal risikoanalyser utarbeides og legges til grunn for å
revurdere hvorvidt biltrafikk kan tillates gjennom Prinsenkrysset.
4. Medvirkning
Tillegg:
Samarbeidspartnere/interesseorganisasjoner: Fagorganisasjoner for yrkestrafikksjåfører medtas
som samarbeidspartnere/interesseorganisasjoner.

UTTALELSE fra Oppvekstkomiteen 10.08.2011:
Oppvekstkomiteen ber om at FAU og elevråd på barne-, ungdoms- og videregående skoler blir tatt
med som innspill og høringsinstans.

UTTALELSE fra Byutviklingskomiteen 11.08.2011:
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Byutviklingskomiteen anser planprogrammet for å være dekkende for sitt fagområde og har ingen
ytterligere innspill.

Behandling i møte 30.08.2011:
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo på vegne av H og V:
Veistandard og vedlikehold både sommer og vinter er av avgjørende betydning for god
trafikksikkerhet. Trondheim kommune har derfor som mål å:
- oppgradere alle kommunale veier til full standard i løpet av planperioden
- oppgradere gatelys slik at nedetid reduseres og driftssikkerheten økes
- øke innsatsen i vintervedlikeholdet
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp og H:
Det utredes effekter av å oppgradere gatelys slik at nedetid reduseres og driftssikkerheten økes samt
sørge for at brøyting, skraping og strøing av hovedveger, kollektivtraseer og sykkel/gangveier
iverksettes senest ved 5 cm snødybde, blant annet i forhold til krav om universell utforming.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende tillegg til forslaget fremmet av Sætran:
Det bør tilstrebes bedre sikring i lysregulerte kryss, der bilister og fotgjengere/syklister har grønt lys
på samme tid.
Votering:
Baustad Ranum trakk sitt forslag til fordel for Sætrans forslag.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Sætran med tilleggsforslag fremmet av Dahlberg Hauge ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet fastsetter planprogram for Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 20122015.
Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen fortsetter ut fra målsetningene som er fastsatt i
planprogrammet, med mål om at ny trafikksikkerhetsplan kan vedtas innen utgangen av 2011.
Det utredes effekter av å oppgradere gatelys slik at nedetid reduseres og driftssikkerheten økes samt
sørge for at brøyting, skraping og strøing av hovedveger, kollektivtraseer og sykkel/gangveier
iverksettes senest ved 5 cm snødybde, blant annet i forhold til krav om universell utforming.
Det bør tilstrebes bedre sikring i lysregulerte kryss, der bilister og fotgjengere/syklister har grønt lys
på samme tid.

Sak 239/11
FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT PÅ BEVER I TRONDHEIM KOMMUNE
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Forslag til innstilling:
1. Bystyret vedtar ny kommunal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever,
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften åpner for jakt på bever i Trondheim
kommune med unntak av Jonsvatnets nedslagsfelt.
2. I følgende vassdrag på kommunal grunn i Trondheim bymark tillates det ikke ordinær jakt,
men regulering skjer i kommunal regi i tråd med forvaltningsplan; Vassdragene i
Trollaområdet, Ilavassdraget og Leirelvvassdraget. Det samme gjelder for kommunal grunn i
Nidelva nord for Øvre Leirfoss.
3. Rådmannen bes ta initiativ overfor andre offentlige grunneiere i Nidelva nord for Øvre
Leirfoss slik at uttak av bever her skjer på samme måte som på kommunal grunn.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Kultur, idrett og friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret uten
realitetsbehandling av saken:
1. Bystyret vedtar ny kommunal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever,
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften åpner for jakt på bever i Trondheim
kommune med unntak av Jonsvatnets nedslagsfelt.
2. I følgende vassdrag på kommunal grunn i Trondheim bymark tillates det ikke ordinær jakt,
men regulering skjer i kommunal regi i tråd med forvaltningsplan; Vassdragene i
Trollaområdet, Ilavassdraget og Leirelvvassdraget. Det samme gjelder for kommunal grunn i
Nidelva nord for Øvre Leirfoss.
3. Rådmannen bes ta initiativ overfor andre offentlige grunneiere i Nidelva nord for Øvre
Leirfoss slik at uttak av bever her skjer på samme måte som på kommunal grunn.

Sak 240/11
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG
TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger.
Behandling:
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp følgende som behandles av
formannskapet i tilknytning til saken:
Retningslinjer for kommunal bostøtte i kommunale utleieboliger ble vedtatt av bystyret 16.12.10
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Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret i den hensikt å endre dagens regelverk slik at
kommunal bostøtte også omfatter personer på tidsbegrensede trygdeytelser,(. som
Arbeidsavklaringspenger)
Votering:
Forslaget fremmet av Trønsdals ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret vedtar retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger.
Vedtatt av formannskapet i tilknytning til saken:
Retningslinjer for kommunal bostøtte i kommunale utleieboliger ble vedtatt av bystyret 16.12.10
Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret i den hensikt å endre dagens regelverk slik at
kommunal bostøtte også omfatter personer på tidsbegrensede trygdeytelser, (som
Arbeidsavklaringspenger)

Sak 241/11
DRIFT AV BYDELSKAFÈER
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar å videreføre driften av dagens bydelskafeer innenfor dagens
åpningstider og den økonomiske rammen for bydelskafeer.
2. Formannskapet ber rådmannen fremme ny sak i desember 2011 om alternativ bruk av
lokaler for bydelskafeer som ikke oppnår økonomisk balanse.
Behandling:
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo følgende tillegg til innstillingen på vegne av Ap og SV:
Formannskapet ber om at det utarbeides et reglement for utleie/ utlån av bydelskafeer med formål å
få ens praksis på dette området.
Det er viktig at lokale frivillige lag og organisasjoner motiveres til bruk av bydelskafeene da dette vil
ha betydning for aktiviteter i nærmiljøet.
Samtidig er det viktig at lokale lag og frivillige organisasjoner kan disponere lokalene kostnadsfritt
slik at leieutgifter ikke skal være til hinder for å skape ønsket aktivitet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Tillegget fremmet av Trønsdal ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
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1. Formannskapet vedtar å videreføre driften av dagens bydelskafeer innenfor dagens
åpningstider og den økonomiske rammen for bydelskafeer.
2. Formannskapet ber rådmannen fremme ny sak i desember 2011 om alternativ bruk av
lokaler for bydelskafeer som ikke oppnår økonomisk balanse.
3. Formannskapet ber om at det utarbeides et reglement for utleie/ utlån av bydelskafeer med
formål å få ens praksis på dette området.
Det er viktig at lokale frivillige lag og organisasjoner motiveres til bruk av bydelskafeene da
dette vil ha betydning for aktiviteter i nærmiljøet.
Samtidig er det viktig at lokale lag og frivillige organisasjoner kan disponere lokalene
kostnadsfritt slik at leieutgifter ikke skal være til hinder for å skape ønsket aktivitet.

Sak 242/11 Trukket

Sak 243/11
KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING AUGUST/SEPTEMBER 2011
Forslag til 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.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for uttalelse før endelig behandling i
formannskapet:
1. Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra Kulturfond 2011:
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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 244/11
GNR 325/2 TILLERRINGEN - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM KONSESJON.
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Formannskapet tar klagen til følge og innvilger konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 325 bnr. 2.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Dahlberg Hauge og innstillingen
ble Dahlberg Hauges forslag vedtatt med 9 stemmer (1FrP, 5Ap, 2H, 1V) mot 2 stemmer (1SV,
1SP) avgitt for innstillingen.

VEDTAK:
Formannskapet tar klagen til følge og innvilger konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 325 bnr. 2.

Eventuelt:
1.Merethe Baustad Ranum (H) stilte spørsmål angående Dragvoll som ny fremtidig skolekrets og
foreslo:
Rådmannen bes gå i dialog med Samskipnaden med tanke på å få til et samarbeid om avlastende
tiltak for elevene på Dragvolls område.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
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Aase Sætran (Ap) foreslo:
Rådmannen bes snarest legge frem plan for skolestrukturen på østsiden av byen samt gå i dialog med
Samskipnaden med tanke på å få til et samarbeid om avlastende tiltak for elevene på Dragvolls
område.
Votering:
Forslaget fremmet av Sætran ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Rådmannen bes snarest legge frem plan for skolestrukturen på østsiden av byen samt gå i dialog med
Samskipnaden med tanke på å få til et samarbeid om avlastende tiltak for elevene på Dragvolls
område.

2.Kommunaldirektør Helge Garåsen meldte orientering om film som skal vises på TV2
31.08.2011.
3.Sissel Trønsdal (Ap) stilte spørsmål angående Utsikten og foreslo på vegne av Ap og Sp:
Avtalen om dagens bruk av Utsikten avsluttes 31.08.11, og dagens kriseplasser vil i en tidsbegrenset
periode bli flyttet til Furulund f.o.m. 1.september.
Krise – og akuttplasser av denne type lavterskeltilbud er nødvendig innenfor rusomsorgen, for å
motvirke overdoser og overdosedødsfall.
Dersom ikke dagens avtale med Sørum Gård kan forlenges bes rådmannen snarlig opprette et tilbud
som tilsvarer Utsikten, både med hensyn til innhold, skjermet beliggenhet og avstand fra sentrum.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Avtalen om dagens bruk av Utsikten avsluttes 31.08.11, og dagens kriseplasser vil i en tidsbegrenset
periode bli flyttet til Furulund f.o.m. 1.september.
Krise – og akuttplasser av denne type lavterskeltilbud er nødvendig innenfor rusomsorgen, for å
motvirke overdoser og overdosedødsfall.
Dersom ikke dagens avtale med Sørum Gård kan forlenges bes rådmannen snarlig opprette et tilbud
som tilsvarer Utsikten, både med hensyn til innhold, skjermet beliggenhet og avstand fra sentrum

4.Jon Gunnes (V) stilte spørsmål angående avfallshåndteringen i Trondheim
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
5.Merethe Baustad Ranum (H) stilte spørsmål angående fremskyndet bygging av Sluppen bru
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen og ordfører Rita Ottervik.
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Møtet hevet kl. 11.00

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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