Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 17.08.2011
Tid: kl 09.40
Til stede på møtet
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Aase Sætran, John Stene, Geir Waage, Sissel Trønsdal, Johanne Storler,
Yngve Brox, Kristian Dahlberg Hauge, Jon Gunnes
Elin Kvikshaug Berntsen, Jan Bojer Vindheim, Svein Otto Nilsen
Rita Ottervik, Knut Fagerbakke, Merethe Baustad Ranum
Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen,
Jorid Midtlyng, Helge Garåsen, Carl-Jakob Midttun, Anne Behrens

Setteordfører Aase Sætran
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
John Stene ba om å bli ansett som inhabil jfr forvaltningslovens §6 andre ledd i sak 234/11 da han
har vært aktiv i forarbeidet i saken.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 01.08.2011
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
John Stene (Ap) meldte et spørsmål om Hammersborg barnehage og eventuell flytting
Jan Bojer Vindheim (MDG) meldte et spørsmål angående midler til prosjektering av et "dyrenes hus"
i Trondheim
John Stene (Ap), Elin Kvikshaug Berntsen (SV) og Johanne Storler (Sp) meldte et spørsmål om
fleksible skolebygg
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SAKSLISTE
Saksnr.
223/11

Arkivsaksnr.
11/34129
AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE

231/11

10/47046
TORVET - ORIENTERING OM STATUS OG ARBEIDET FRAMOVER

232/11

11/27861
OM VINTERDRIFT (BRØYTING OG STRØING) AV DE KOMUNALE
VEGENE I TRONDHEIM

233/11

11/28290
NYTT REGELVERK OG NYE SATSER FOR UTLEIE AV GATEGRUNN I
TILKNYTNING TIL MIDLERTIDIGE BYGGE- OG
ANLEGGSARBEIDER

234/11

11/15835
ÅSVEIEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - RAMMER FOR VIDERE
PLANLEGGING

235/11

11/25003
UTTALELSE - GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVEN - MOMO
WALDORFSKOLE AS

237/11

11/6744
DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER MATRIKKELLOVEN

238/11

11/36483
MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2011

236/11

11/33268
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
STEINDAL SKOLE
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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:
Et notat fra rådmannen datert 17.08.2011 var utsendt til formannskapets medlemmer i forkant av
møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar sak om avlastningstilbud til voksne personer med funksjonsnedsettelse til
orientering.

Sak 231/11
TORVET - ORIENTERING OM STATUS OG ARBEIDET FRAMOVER
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens orientering til etterretning.
Behandling:
Johanne Storler (Sp) foreslo på vegne av Sp, Ap, SV og MDG:
Dette er en orienteringssak hvor rådmannen beskriver det arbeidet som er gjort så langt og
forespeiler en endelig avklaring i løpet av høsten 2011. Som vedlegg til saken ligger ”Trondheim
Torv – konceptbeskrivelse datert juni 2011 (Gehl Architects).
Universell utforming er ikke nevnt verken i saken eller i konseptbeskrivelsen. Formannskapet ber
om å få beskrevet hvordan universell utforming av torvet blir ivaretatt. Dette spesielt fordi Trondheim
kommune er ressurskommune for universell utforming.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremmet av Storler ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Formannskapet tar rådmannens orientering til etterretning.
Dette er en orienteringssak hvor Rådmannen beskriver det arbeidet som er gjort så langt og
forespeiler en endelig avklaring i løpet av høsten 2011. Som vedlegg til saken ligger ”Trondheim
Torv – konceptbeskrivelse datert juni 2011 (Gehl Architects).
Universell utforming er ikke nevnt verken i saken eller i konseptbeskrivelsen. Formannskapet ber
om å få beskrevet hvordan universell utforming av torvet blir ivaretatt. Dette spesielt fordi Trondheim
kommune er ressurskommune for universell utforming.

Sak 232/11
OM VINTERDRIFT (BRØYTING OG STRØING) AV DE KOMUNALE VEGENE I
TRONDHEIM. NYTT SAKSFREMLEGG
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Johanne Storler (Sp) foreslo på vegne av Sp, Ap, SV og MDG:
I denne saken er det ikke nevnt noe om strøing av parkeringsplasser for forflytningshemmede, dette
må tas med. Strø- og brøytemannskaper må medbringe oversikt (kart og GPS) over
parkeringsplasser reservert forflytningshemmede slik at disse strøs og man unngår å bruke disse til
snødeponering.
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad på vegne av H, FrP og V:
Merknadsstillerne har merket seg diskrimineringsombudets påpekning av at brøyting skal starte ved
5 cm snødybde for å sikre fremkommelighet for bevegelseshemmede, og ber rådmannen innarbeide
dette som standard i budsjett 2012.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremmet av Storler ble enstemmig vedtatt.
Merknaden fremmet av Brox fikk tilslutning fra Ap, SV , MDG, Sp og DEM

VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering.
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I denne saken er det ikke nevnt noe om strøing av parkeringsplasser for forflytningshemmede, dette
må tas med. Strø- og brøytemannskaper må medbringe oversikt (kart og GPS) over
parkeringsplasser reservert forflytningshemmede slik at disse strøs og man unngår å bruke disse til
snødeponering.
FLERTALLSMERKNAD- H, FrP, V,DEM, Ap, SV , MDG og Sp:
Merknadsstillerne har merket seg diskrimineringsombudets påpekning av at brøyting skal starte ved
5 cm snødybde for å sikre fremkommelighet for bevegelseshemmede, og ber rådmannen innarbeide
dette som standard i budsjett 2012.

Sak 233/11
NYTT REGELVERK OG NYE SATSER FOR UTLEIE AV GATEGRUNN I
TILKNYTNING TIL MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar nytt regelverk for utleie av gategrunn i tilknytning til midlertidige bygge- og
anleggsarbeider datert juli 2011, og med nye satser slik de fremgår av saksframlegget.
Nytt regelverk og nye satser trer i kraft fra og med 01.09. 2011.
Behandling:
Johanne Storler (Sp) foreslo på vegne av Sp, Ap , SV og MDG:
I saken er det er det beskrevet at ved absolutt behov for bruk av HC-plasser, foreslås at leien skal
være den samme forutsatt at Trondheim parkering KF anviser erstatningsplasser nærmest mulig de
utleide. I fremlagte regelverk er dette imidlertid ikke medtatt.
Formannskapet ber om at rådmannen tar inn et punkt i regelverket om at det må anvises
erstatningsplasser nærmest mulig de utleide, dersom HC-plasser blir utleid.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget fremmet av Storler ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet vedtar nytt regelverk for utleie av gategrunn i tilknytning til midlertidige bygge- og
anleggsarbeider datert juli 2011, og med nye satser slik de fremgår av saksframlegget.
Nytt regelverk og nye satser trer i kraft fra og med 01.09. 2011.
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I saken er det er det beskrevet at ved absolutt behov for bruk av HC-plasser, foreslås at leien skal
være den samme forutsatt at Trondheim parkering KF anviser erstatningsplasser nærmest mulig de
utleide. I fremlagte regelverk er dette imidlertid ikke medtatt.
Formannskapet ber om at rådmannen tar inn et punkt i regelverket om at det må anvises
erstatningsplasser nærmest mulig de utleide, dersom HC-plasser blir utleid.

Sak 234/11
ÅSVEIEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - RAMMER FOR VIDERE
PLANLEGGING
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar følgende for den videre planlegging av Åsveien skole og
ressurssenter samt flerbrukshall:
-

Dimensjonering av skoleanlegget økes fra en normalkapasitet på 75 til 90 elever per
trinn
- Rom- og funksjonsprogram for skolen og idrettsanlegget blir som skissert i saken. I
byggeperioden drives skolens virksomhet i midlertidige paviljonger på Sverresmyr og
på Åsveien skole.
Behandling:
John Stene (Ap) fratrådte jfr forvaltningslovens § 6 andre ledd.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo følgende endringsforslag på vegne av Ap, Sp, SV og MDG:
Siste strekpunkt i sakens innstilling endres til:
Åsveien skoles rom - og funksjonsprogram skal inneholde realfagsrom. For øvrig blir rom – og
funksjonsprogram for skolen og idrettsanlegget som skissert i saken. I byggeperioden drives skolens
virksomhet i midlertidige paviljonger på Sverresmyr og på Åsveien skole.
Votering:
Innstillingens pkt 1 og første strekpunkt ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Trønsdal til siste strekpunkt ble
forslaget fremmet av Trønsdal enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar følgende for den videre planlegging av Åsveien skole og
ressurssenter samt flerbrukshall:
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-

Dimensjonering av skoleanlegget økes fra en normalkapasitet på 75 til 90 elever per trinn
Åsveien skoles rom - og funksjonsprogram skal inneholde realfagsrom. For øvrig blir rom
– og funksjonsprogram for skolen og idrettsanlegget som skissert i saken. I byggeperioden
drives skolens virksomhet i midlertidige paviljonger på Sverresmyr og på Åsveien skole.
-

Sak 235/11
UTTALELSE - GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVEN - MOMO
WALDORFSKOLE AS
Forslag til vedtak:
Formannskapet støtter ikke søknaden fra Momo Waldorfskole AS om godkjenning etter
privatskoleloven.
Formannskapet mener at skolen ikke tilfører noe ut over det som allerede eksisterer av
grunnskoletilbud i Trondheim kommune, og anmoder departementet om å avslå søknaden hva
omfatter grunnskoledelen.
Behandling:
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo på vegne av MDG og H:
Formannskapet støtter søknaden fra Momo Waldorfskole AS om godkjenning etter
privatskoleloven.
Formannskapet ser positivt på at det kommer et Steinerskoletilbud på sørsida av byen, og anmoder
departementet om å godkjenne søknaden.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Bojer Vindheim ble innstillingen
vedtatt med 6 stemmer (4Ap, 1Sp, 1SV), mot 5 stemmer ( 1MDG, 1H,1FrP, 1V, 1DEM) avgitt
for Bojer Vindheims forslag.

VEDTAK:
Formannskapet støtter ikke søknaden fra Momo Waldorfskole AS om godkjenning etter
privatskoleloven.
Formannskapet mener at skolen ikke tilfører noe ut over det som allerede eksisterer av
grunnskoletilbud i Trondheim kommune, og anmoder departementet om å avslå søknaden hva
omfatter grunnskoledelen.
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Sak 237/11
DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER MATRIKKELLOVEN
Forslag til vedtak i formannskapet:
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov av 17.06.05 nr 101 om
eigedomsregistrering (matrikkelloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov
og de begrensninger som følger av loven til rådmannen.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov av 17.06.05 nr 101 om
eigedomsregistrering (matrikkelloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov
og de begrensninger som følger av loven til rådmannen.

Sak 238/11
MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2011
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar melding om opptak til barnehageplass til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar melding om opptak til barnehageplass til orientering.

Eventuelt:
1.John Stene (Ap) stilte spørsmål om Hammersborg barnehage og eventuell flytting
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng som etter møtet vil sende ut et notat
som beskriver situasjonen.
2.Jan Bojer Vindheim (MDG) stilte spørsmål angående midler til prosjektering av et "dyrenes hus" i
Trondheim.
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Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen som orienterte om at det vil
komme en utfyllende orientering om temaet til formannskapet denne høsten.
3.John Stene (Ap) stilte spørsmål om fleksible skolebygg.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.

Sak 236/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED STEINDAL
SKOLE
Forslag til vedtak:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Steindal skole for
E N K B f. 03.01.2005.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Steindal skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.
Behandling:
John Stene (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp ogMDG:
E N K B f. 03.01.2005 innvilges skoleplass ved Steindal skole
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Stene ble forslaget fremmet av
Stene enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
E N K B f. 03.01.2005 innvilges skoleplass ved Steindal skole

Møtet hevet kl. 10.45

Aase Sætran
Setteordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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