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Ordføreren leste minneord etter terroraksjonen som rammet AUFs sommerleir på Utøya og
regjeringskvartalet, påfulgt av 1 minutts stillhet.
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
Ordfører opplyste om følgende:
• Siden forrige bystyremøte er følgende sak behandlet etter kommunelovens § 13:
Sak 180/11 KALVSKINNET SKOLE - ENDRET ANSVAR FOR GJENNOMFØRING
AV PROSJEKTET OG FINANSIERING (ble behandlet i formannskapet 21.06). Saken var
lagt ut i formannskapssalen under bystyremøtet, samt på kommunens hjemmeside.
• I utdelt forslagshefte er tatt inn korrigert innstilling i sak 97/11 boligprogrammet, samt et notat i
sak 101/11 Hjorten omsorgssenter, der formalitetsfeil fører til endret innstilling.
Torgny Hagerup (FrP) fremmet følgende protokolltilførsel:
Denne protokolltilførsel er i praksis en gjentagelse av min protokolltilførsel 26.08.2010 som følger
vedlagt denne uttalelse.
Dagens bystyrehefte ble lagt i min postkasse lørdag 20.08. På grunn av fravær i helgen fikk jeg ikke
heftet i hende før mandag ettermiddag.
Jeg konstaterer at å sette seg grundig inn i nærmere 600 A4 sider på tre dager ikke er overkommelig
og at politisk behandling av viktige saker for kommunens innbyggere i praksis ikke eksisterer.
På grunn av manglende tid til å sette meg grundig inn i bystyrets saker, kan min stemmegiving i
dagens møte i enkelte saker ikke være i samsvar med hva den ville ha vært dersom det hadde vært
tid til en grundigere gjennomgang av dagens dokumenter.
Jeg vil på grunn av ovenstående gjenta mitt spørsmål fra 26.08.2010 til ordføreren som jeg forventer
et konkret svar på:
”Vil ordføreren fremlegge forslag til endring av bystyrets reglement §3.4 med endring av tidsfrist for
utsending av bystyredokumentene, fra 7 til 14 dager.”
Det var meldt følgende inhabiliteter:
Odd Anders With (KrF) anser seg som inhabil, og vil etter ny bestemmelse som kommer inn i
forvaltningslovens § 6e være å anse som inhabil i sak 93/11 selskapskontroll av TRV, fordi han er
styremedlem i Renholdsverket AS.
Hilde Opoku (MDG) inhabil i samme sak som tidligere styremedlem i TRV.
Terje Østhus (FrP) er inhabil jfr forvaltningslovens § 6e i sak 109/11, "Detaljregulering av
Østmarkveien 2 - 4, da han er andelseier i "Sameiet NOBØ B1" som er part i saken.
Otto Hammervold (H) er inhabil i samme sak som andelseier i "Sameiet NOBØ B6".
Det var ingen innsigelser til de øvrige bystyrerepresentantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.
DET VAR MELDT FØLGENDE PRIVATE FORSLAG:
1. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Bruk av korps og kor ved anløp av Hurtigruta og cruise
2. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Gjenbruk av gamle parkometre
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3.

Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Kjærlighetslås på Gamle Bybro

DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Erling Moe (V):
Sammenslåing av kommuner i Trondheimsområdet
2. Fra Trond Svenkerud (PP):
Renhold i byen og i marka
3. Fra Kjetil Utne (H)
Barns deltagelse og rett til å bli hørt – grunnlovsjubileet i 2014
4. Fra Jon Gunnes (V):
Spesialundervisning i skolen.
5. Fra Knut Fagerbakke (SV) og Roar Aas (Ap)
Revidering av innkjøpsreglementet
6. Fra Arne Byrkjeflot (R) og Bekes Berwari (SV):
Papirløse flyktninger
7. Fra Sissel Trønsdal (Ap):
”71 familier”
8. Fra Sissel Trønsdal (Ap):
Seniorboliger

Notater og innkommet post lagt på hjemmesiden:
Saksprotokoll fra eldrerådet i sak 95/11 Eldreplanen
Notat fra rådmannen i sak 101/11 Hjorten omsorgssenter
Saksprotokoll fra eldrerådet i sak 103/11 Velferdsteknologi
Notat fra rådmannen datert 19.08 i sak 105/11 Skotthyllhall
Notat fra rådmannen datert19.08 i sak 106/11 Utleira IL
Notat fra rådmannen datert 19.08 i sak 107/11 Ishall på Leangen
Brev til Skatt Øst datert 05.05.2011 i sak 107/11
Saksfremlegg og saksprotokoll i formannskapets sak 180/11 Kalvskinnet skole- endret ansvar for
gjennomføring av prosjektet og finansiering behandlet 21.06.d.å. i hht kommunelovens §13
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SAKSLISTE
Saksnr.
92/11

Arkivsaksnr.
11/25801
FORVALTNINGSREVISJON: HELSEFREMMENDE OG
FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS- OG
SKOLEHELSETJENESTEN I MIDTBYEN BYDEL

93/11

11/25804
SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS

94/11

11/35540
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I
TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS
MILJØSTYRING FOR 2010.

95/11

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

96/11

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

97/11

10/43162
BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL
SLUTTBEHANDLING

98/11

11/30082
OPPLÆRINGSTILBUDET FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I
TRONDHEIMSSKOLEN

99/11

11/21989
ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR
GRUNNSKOLEN

100/11

11/21843
LÆRERES TIDSBRUK

101/11

11/31278
HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL
LÅNEGARANTI

102/11

11/31291
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BYGGING AV MIDLERTIDIGE
SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER - CHARLOTTENLUND HELSE
OG VELFERDSSENTER
103/11

11/27140
VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL

104/11

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

105/11

11/10303
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER

106/11

11/15840
SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL

107/11

11/16600
KOMMUNAL GARANTI FOR ISHALL PÅ LEANGEN

108/11

11/24688
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL

109/11

08/31012
DETALJREGULERING AV ØSTMARKVEIEN 2 OG 4

110/11

08/33296
DETALJREGULERING AV ELGESETER GATE 55 OG 57

111/11

09/14087
DETALJREGULERING AV ØYSTEIN MØYLAS VEG 25 OG 27

112/11

09/35240
DETALJREGULERING AV SKYÅSVEGEN 32 C

113/11

10/7323
DETALJREGULERING AV MYRSTADVEGEN 1 OG 3, ÅSHEIM SKOLE
OG IDRETTSANLEGG

114/11

10/46977
DETALJREGULERING AV LADE ALLÉ 80

115/11

11/25758
ÅRSRAPPORT FRA BARNAS REPRESENTANT - 2010
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Sak 92/11
FORVALTNINGSREVISJON: HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I MIDTBYEN BYDEL
INNSTILLING:
1. Bystyret ber rådmannen påse at nødvendige rutiner, retningslinjer, funksjonsbeskrivelser og
stillingsinstrukser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir utarbeidet.
2. Bystyret ber rådmannen påse at avvik i helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir registrert og
fulgt opp.
3. Bystyret ber rådmannen vurdere grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
herunder også mottaksskolene.
4. Bystyret ber rådmannen påse at individuelle konsultasjoner, gruppekonsultasjoner og
helseopplysning blir gjennomført i stor nok grad.
5. Bystyret ber rådmannen sikre god tilgjengelighet for brukerne av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.
6. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
7. For øvrig tas rapporten til orientering.
Saksordfører: Jon Steinar Gudmundsson (H)
Behandling:
Johanne Storler (Sp) foreslo pva Sp, Ap, SV, MDG:
Bystyret ber Rådmannen gå igjennom resultatene fra revisjonsrapporten med svært kritiske øyne
med tanke på organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette på bakgrunn av
Datatilsynets kontrollrapport av 11. mai 2011, Helsetilsynets rapport av 20. januar 2011 og
Kommunerevisjonens gjennomgang 3/2011-F.
Denne gjennomgangen må skje innen kort tid, og resultatet skal fremlegges som sak for
Formannskapet. I saken til Formannskapet må det legges frem tiltak som sikrer lukking av avvik i
nevnte tilsynsrapporter.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo alternativ til innstillingens pkt 3:
Bystyret viser til at grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er langt under
Helsedirektoratets anbefalinger. Noe av dette kan forklares med bruk av tverrfaglige team. Bystyret
støtter ambisjonen fra ledernettverket i tiltaksenhetene som i første omgang anbefaler 85 fødsler pr
helsesøster ved helsestasjon og 900 elever pr helsesøster i skolehelsetjenesten. Rådmannen bes følge
opp dette i budsjett for 2012.
Votering:
Innstillingen unntatt pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Agøy Hegges forslag ble innstillingen vedtatt med 44
stemmer (36Ap, 6SV, 2Sp) mot 39 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 3MDG, 1PP, 1DEM)
avgitt for Agøy Hegges forslag.
Storlers forslag ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bystyret ber rådmannen påse at nødvendige rutiner, retningslinjer, funksjonsbeskrivelser og
stillingsinstrukser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir utarbeidet.
Bystyret ber rådmannen påse at avvik i helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir registrert og
fulgt opp.
Bystyret ber rådmannen vurdere grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
herunder også mottaksskolene.
Bystyret ber rådmannen påse at individuelle konsultasjoner, gruppekonsultasjoner og
helseopplysning blir gjennomført i stor nok grad.
Bystyret ber rådmannen sikre god tilgjengelighet for brukerne av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.
Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
For øvrig tas rapporten til orientering.
Bystyret ber Rådmannen gå igjennom resultatene fra revisjonsrapporten med svært kritiske øyne
med tanke på organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette på bakgrunn av
Datatilsynets kontrollrapport av 11. mai 2011, Helsetilsynets rapport av 20. januar 2011 og
Kommunerevisjonens gjennomgang 3/2011-F.
Denne gjennomgangen må skje innen kort tid, og resultatet skal fremlegges som sak for
Formannskapet. I saken til Formannskapet må det legges frem tiltak som sikrer lukking av
avvik i nevnte tilsynsrapporter.

Sak 93/11
SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at Trondheim Renholdsverk AS har fulgt opp de politiske føringene og
at organiseringen av konsernet er blitt mer ryddig i forhold til konkurranselovgivningen.
2. Bystyret ber rådmannen sammen med selskapet (konsernledelsen) om å gjennomgå de feil og
mangler i selvkostkalkylen som fremkommer i revisjonsrapporten. Bystyret ber om at
nødvendige korreksjoner foretas i selvkostregnskapet og at det utarbeides nye selvkostkalkyler.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Bystyret ber Renholdsverket dokumentere at salg av usortert papir til Retura skjer til markedspris.
Bystyret ber om at selvkostområdet blir tilgodesett med husleieinntekter for utleie av bygg som er
finansiert over renovasjonsgebyret og som nå brukes til annet formål (herav utleie til Retura).
Bystyret ber selskapet (konsernledelsen) gå gjennom rutinene for dokumentasjon, kvalitetssikring
og oppbevaring av de årlige selvkostkalkylene.
Bystyret ber rådmannen om å kvalitetssikre de årlige selvkostkalkylene. Det bør vurderes om det
skal stilles krav til revisorbekreftet selvkostkalkyle r for selskapet.

Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre kravene til avkastning og utbytte i kommende
eierskapsmelding for selskapet.
For øvrig tas rapporten til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
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Behandling:
- Odd Anders With (KrF) og Hilde Opoku (MDG) fratrådte pga inhabilitet.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber om å få tilbake en sak som blant annet drøfter:
1. om eiendommer som er finansiert av selvkostområdet skal tilbakeføres fra TRV til
Renholdsverket.
2. om Renholdsverket skal tilbakeføres som kommunal enhet
Votering: (81 medlemmer til stede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag 1 ble vedtatt mot 3 stemmer.
Byrkjeflots forslag 2 fikk 13 stemmer (6SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Bystyret er tilfreds med at Trondheim Renholdsverk AS har fulgt opp de politiske føringene og
at organiseringen av konsernet er blitt mer ryddig i forhold til konkurranselovgivningen.
Bystyret ber rådmannen sammen med selskapet (konsernledelsen) om å gjennomgå de feil og
mangler i selvkostkalkylen som fremkommer i revisjonsrapporten. Bystyret ber om at
nødvendige korreksjoner foretas i selvkostregnskapet og at det utarbeides nye selvkostkalkyler.
Bystyret ber Renholdsverket dokumentere at salg av usortert papir til Retura skjer til markedspris.
Bystyret ber om at selvkostområdet blir tilgodesett med husleieinntekter for utleie av bygg som er
finansiert over renovasjonsgebyret og som nå brukes til annet formål (herav utleie til Retura).
Bystyret ber selskapet (konsernledelsen) gå gjennom rutinene for dokumentasjon, kvalitetssikring
og oppbevaring av de årlige selvkostkalkylene.
Bystyret ber rådmannen om å kvalitetssikre de årlige selvkostkalkylene. Det bør vurderes om det
skal stilles krav til revisorbekreftet selvkostkalkyle r for selskapet.

Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre kravene til avkastning og utbytte i kommende
eierskapsmelding for selskapet.
For øvrig tas rapporten til orientering.
Bystyret ber om å få tilbake en sak som blant annet drøfter om eiendommer som er finansiert av
selvkostområdet skal tilbakeføres fra TRV til Renholdsverket.

-

Odd Anders With (KrF) og Hilde Opoku (MDG) tiltrådte.

Sak 94/11
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM
KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2010.
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret er tilfreds med at enhetslederne viser miljøansvar og at det har vært en positiv utvikling i
miljøbevisstheten på enhetsnivå.
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3.
4.
5.

Bystyret er tilfreds med at kommunen har oppnådd målsettingen om 3 prosent energireduksjon i
kommunale bygg.
Bystyret tar til orientering at enkelte enheter (sykehjem, andre bygg) sliter med å nå målene og
ber rådmannen vurdere tiltak som kan bidra til mindre energiforbruk også for disse enhetene.
Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Saksordfører: Rita Kumar (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.

Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
Bystyret er tilfreds med at enhetslederne viser miljøansvar og at det har vært en positiv utvikling i
miljøbevisstheten på enhetsnivå.
Bystyret er tilfreds med at kommunen har oppnådd målsettingen om 3 prosent energireduksjon i
kommunale bygg.
Bystyret tar til orientering at enkelte enheter (sykehjem, andre bygg) sliter med å nå målene og
ber rådmannen vurdere tiltak som kan bidra til mindre energiforbruk også for disse enhetene.
Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Sak 95/11
KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I PERIODEN 20112020
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år for perioden 2011-2020.
2. Alle som har presserende akutt behov for bofelleskapsløsning med nærhet til personalbase
(omsorgsboliger og sykehjemsplasser), og ikke trenger sykehusopphold, skal få dette
umiddelbart og senest innen 3 døgn. I påvente av akuttløsning tilføres kompenserende tiltak i
hjemmet.
3. Bystyret 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.
FLERTALLSMERKNAD 1 - FrP, Ap, H, SV, PP, R:
Bystyret 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.
FLERTALLSMERKNAD 2 - PP, Ap, H, FrP, R, SV:
Trondheim kommune må bidra til at eldre arbeidstagere kan stå i jobb etter fylte 67 år.
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Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo:
1. Trondheim har lav eneromsdekning i sykehjem, sammenlignet med de andre store byene i
Norge. Arbeidet med å avvikle uønskede dobbeltrom må intensiveres, slik at fortettingsplasser
og uønskede dobbeltrom fjernes i løpet av en 2-årsperiode.
2. Dekningsgraden for plasser i heldøgns omsorg må økes. Kommunen bør søke samarbeid med
aktører utenfor kommunen for å få fortgang i dette arbeidet.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Tillegg til satsningsområde 3 – Rekruttering:
Vikarbruken må holdes på et minimum, og gode vikarsystemer må tilstrebes internt i enhetene.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo:
Plassering i korttidsplasser skal ikke forsinke rehabilitering.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
1. Følgende endring innarbeides i planens prosesspunkt 6: ”Opprettholde full
sykehjemsdekning….” endres til ”Innføre full sykehjemsdekning”
2. Følgende endrede tekst innarbeides i planens tiltak 5:
Det må en netto økning av langtidssykehjemsplasser på 200 i bystyreperioden. Dette kommer i
tillegg til den demografiske utviklingen og etter Charlottenlund helse- og velferdssenter er bygd.
Antallet økes etter hvert som utskrivningspraksisen til St. Olavs Hospital legger større byrder på
kommunen. Alle plasser som reduseres på grunn av omlegging fra tosengsrom til enkeltrom skal
erstattes.
3. Tillegg til satsingsområde 2: Fag- og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenestene, nytt tiltak:
Der det er faglig forsvarlig skal alle ha et tilbud om å komme ut i frisk luft daglig.
4. Tiltak 4, ny siste setning: Dette medfører ikke reduksjon i antallet langtidsplasser.
5. Satsingsområde 3 Rekruttering gis i tillegg følgende tiltak:
a) Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom,
ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte
b) Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder
c) Vikarpool gjenopprettes, vikarbyrå fases ut
Arne Byrkjeflot (R) foreslo pva R, Ap, SV:
Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full lønnskompensasjon
på minst to enheter
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo:
Rådmannen bes utrede alternative turnusordninger til dagens ordninger for å avhjelpe enhetenes
behov for større fleksibilitet i organisering av driften og heve kvaliteten på tjenestene for brukerne.
Aage Borrmann (Ap) fremmet pva Ap følgende tillegg til flertallsmerknad 1:
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Bystyret ber videre om at det i forbindelse med samhandlingsreformen utvikles gode og målrettede
skoleringstilbud for helse- og omsorgspersonalet. Det er spesielt viktig med adekvate tilbud for
hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1R).
Byrkjeflots forslag 1 fikk 36 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag 2 fikk 24 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Agøy Hegges forslag ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag 1 fikk 35 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 2 fikk 32 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag 3 ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag 4 ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag 5a ble vedtatt mot 29 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 1DEM).
Byrkjeflots forslag 5b ble vedtatt mot 31 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF).
Byrkjeflots forslag 5c fikk 5 stemmer (1SV, 3R, 1PP) og falt.
Trønsdals forslag ble vedtatt mot 32 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3R, 1PP).
Byrkjeflots forslag pva R, Ap, SV ble vedtatt mot 33 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 2Sp).
Baustad Ranums forslag fikk 33 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3R, 2Sp) og falt.
KrF, V, DEM, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1 fra komiteen.
FrP, H, PP, V, KrF, DEM, MDG, SV sluttet seg til merknaden fra Ap.
V, KrF, DEM, MDG, Sp sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra komiteen.
VEDTAK:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Bystyret vedtar kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år for perioden 2011-2020.
Alle som har presserende akutt behov for bofelleskapsløsning med nærhet til personalbase
(omsorgsboliger og sykehjemsplasser), og ikke trenger sykehusopphold, skal få dette
umiddelbart og senest innen 3 døgn. I påvente av akuttløsning tilføres kompenserende tiltak i
hjemmet.
Bystyret 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.
Plassering i korttidsplasser skal ikke forsinke rehabilitering.
Tillegg til satsingsområde 2: Fag- og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenestene, nytt tiltak:
Der det er faglig forsvarlig skal alle ha et tilbud om å komme ut i frisk luft daglig.
Tiltak 4, ny siste setning: Dette medfører ikke reduksjon i antallet langtidsplasser.
Satsingsområde 3 Rekruttering gis i tillegg følgende tiltak:
a) Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom,
ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte
b) Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder
Tillegg til satsningsområde 3 – Rekruttering:
Vikarbruken må holdes på et minimum, og gode vikarsystemer må tilstrebes internt i enhetene.
Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full
lønnskompensasjon på minst to enheter
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FLERTALLSMERKNAD – FrP, Ap, H, SV, PP, R, KrF, V, DEM, Sp, MDG:
Bystyret 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.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, FrP, H, PP, V, KrF, DEM, MDG, SV:
Bystyret ber videre om at det i forbindelse med samhandlingsreformen utvikles gode og målrettede
skoleringstilbud for helse- og omsorgspersonalet. Det er spesielt viktig med adekvate tilbud for
hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.
FLERTALLSMERKNAD – PP, Ap, H, FrP, R, SV, V, KrF, DEM, MDG, Sp:
Trondheim kommune må bidra til at eldre arbeidstagere kan stå i jobb etter fylte 67 år.

PRIVATE FORSLAG OG INTERPELLASJONER
PRIVATE FORSLAG
Privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM) om bruk av korps og kor ved anløp av Hurtigruta og
cruise ble oversendt kultur, idrett og friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret.
Privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM) om gjenbruk av gamle parkometre ble oversendt
finans og næringskomiteen for innstilling til bystyret.
Privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM) om kjærlighetslås på Gamle Bybro ble oversendt
byutviklingskomiteen for innstilling til bystyret.

INTERPELLASJONER
1.

Erling Moe (V) begrunnet sin interpellasjon om sammenslåing av kommuner i
Trondheimsområdet. Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik (Ap).
Erling Moe (V) foreslo:
Bystyret ber ordføreren om å ta et initiativ for en kommunesammenslåing i Trondheimsregionen.
Første trinn bør være å slå sammen Trondheim og Klæbu. Det bør derfor opprettes dialog med
Klæbu kommune, og deretter Kommunaldepartementet, med sikte på å få til dette.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Bystyret uttrykker et sterkt ønske om at flere kommuner i Trondheimsregionen kan slå seg
sammen. Bystyret understreker at Trondheim vil se positivt på initiativ om
kommunesammenslåing i regionen, og ber ordføreren ta initiativ som kan fremskynde en prosess
med sammenslåing av flere kommuner i vår region.
Votering:
Moes forslag fikk 15 stemmer (12H, 3V) og falt.
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Dahlberg Hauges forslag fikk 31 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF) og falt.
2.

Arne W. Olsen (PP) begrunnet sin interpellasjon om renhold i byen og marka. Interpellasjonen
ble besvart av ordfører Rita Ottervik (Ap).
Yngve Brox (H) foreslo pva H og PP:
Bystyret er positivt til å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner om renhold av offentlige
rom i byen og i marka. Bystyret ber rådmannen gå i dialog med aktuelle organisasjoner for å få
vurdert interessen for dette, og hvilke kostnader et slikt samarbeid kan påføre kommunen.
Rådmannen bes om å legge frem en sak for bystyret om hvordan et slikt samarbeid kan
gjennomføres snarest mulig, og senest til bystyrets møte i april 2012.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
I henhold til tidligere budsjettvedtak og formannskapsvedtak bes rådmannen evaluere de tiltak
som allerede er i gang og anbefales videre satsing i budsjettet for 2012.
Votering:
Brox’ forslag fikk 37 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1Sp, 1PP, 1DEM) og falt.
Trønsdals forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
I henhold til tidligere budsjettvedtak og formannskapsvedtak bes rådmannen evaluere de tiltak
som allerede er i gang og anbefales videre satsing i budsjettet for 2012.

3.

Kjetil Utne (H) begrunnet sin interpellasjon om barns deltakelse og rett til å bli hørt –
grunnlovsjubileet i 2014. Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik (Ap).
Kjetil Utne (H) foreslo pva H, Ap, SV, Sp, MDG:
Trondheim kommune utfordrer regjering/Storting til å ta initiativ til en internasjonal konferanse
om barn og unges deltakelse i demokratiske prosesser og tilbyr seg til å være vertskommune til
en slik konferanse.
Votering:
Utnes forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Trondheim kommune utfordrer regjering/Storting til å ta initiativ til en internasjonal konferanse
om barn og unges deltakelse i demokratiske prosesser og tilbyr seg til å være vertskommune til
en slik konferanse.

De øvrige interpellasjonene ble ikke behandlet innenfor den avsatte tidsrammen.

Sak 96/11
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KONSEPTVALGUTREDNING FOR NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I
TRONDHEIMSREGIONEN UTTALELSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE
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.
3. Trondheim kommune mener det er for tidlig å konkludere om stedsvalg, og ønsker å videreføre både
konsept D-Sør, konsept I-sentralt og konsept I-Øst i prosessen.
4. Trondheim kommune mener at et integrert konsept med samlokalisering av godsterminal, havn og
samlastere vil være den mest optimale og fremtidsrettede løsningen.
5. Trondheim kommune ser likevel positivt på at Torgård og Søberg 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 mener konseptet I-sentralt (Trolla) kan ha gode kvaliteter 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.
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.

Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp).
Behandling:
John Peder Denstad (R) foreslo:
1. Endring i innstillingens pkt 3: Konsept I-Øst strykes
2. Endring i innstillingens pkt 8: Trondheim kommune mener det er viktig å se en mulig utflytting av
godsterminalen fra Brattøra i sammenheng med pågående og framtidig byomforming.
3. Nytt punkt i innstillingen: Trondheim kommune mener 0-alternativet må være et modernisert
Brattøra der en se på forlengelse i både nord- og sørgående retning.
John Peder Denstad (R) fremmet følgende merknader pva R:
1. Uavhengig av hvor ny godsterminal blir lokalisert, må Nyhavna og Brattøra bevares som havn,
industrihavn og tyngre industri og lagervirksomhet. Det lar seg ikke forene med bygging av
boliger i disse områdene.
2. Utredningen bør drøfte om morgendagens godstog virkelig blir 700 meter. Verken dagens
lokomotiv eller de som er tenkt anskaffet kan dra et slikt tog over Dovre i tilstrekkelig tempo.
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3.

4.

Utredningen bør drøfte muligheten for å ta av containere ved miniterminal i Nord-Trøndelag og
for enkelttog øremerket de store samlastere og grossister som er etablert på Heimdal og som
hensettes der
Utredningen bygger på at total godsmengde skal mer enn dobles de neste 30 til førti år. En slik
økning er ikke forenlig med de miljø og klimamål Norge har satt seg.

Yngve Brox (H) foreslo pva H og FrP:
1. 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.
2. Punkt 4 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.
3. Punkt 5 erstattes med: 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. Videre mener kommunen Søberg i Melhus kan
være egnet som lokalisering.
4. Punkt 6 erstattes med: Trondheim kommune slutter seg til Jernbaneverkets anbefaling om ikke å
videreføre konseptet I-sentralt (Trolla).
5. 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.
Jon Gunnes (V) foreslo pva V og Sp:
Tillegg til Brox’ forslag pkt 3: I mellom disse stedsvalgene er det viktig å ta hensyn til
jordverninteressene og lokal forankring.
Votering:
Innstillingen pkt 1, 2 og 7 ble vedtatt mot 5 stemmer (1Ap, 3R, 1DEM).
Denstads forslag 1 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Brox’ forslag 1 fikk 29 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 1PP) og falt.
Innstillingen pkt 3 ble vedtatt mot 32 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3R, 1PP).
Brox’ forslag 2 fikk 28 stemmer (12H, 13FrP, 3V) og falt.
Innstillingen pkt 4 ble vedtatt mot 32 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3R, 1PP).
Brox’ forslag 3 fikk 28 stemmer (12H, 13FrP, 3V) og falt.
Innstillingen pkt 5 ble vedtatt mot 31 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3R).
Brox’ forslag 4 fikk 28 stemmer (12H, 13FrP, 3V) og falt.
Innstillingen pkt 6 ble vedtatt mot 29 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 1PP).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 8 og Denstads forslag ble innstillingen vedtatt med 79
mot 4 stemmer (3R, 1DEM) avgitt for Denstads forslag.
Brox’ forslag 4 fikk 28 stemmer (12H, 13FrP, 3V) og falt.
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Innstillingen pkt 9 ble vedtatt mot 31 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3R).
Denstads forslag 3 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
DEM sluttet seg til merknad 1 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
SV, MDG, DEM, PP sluttet seg til merknad 2 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
SV, MDG, DEM, PP sluttet seg til merknad 3 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
SV, MDG, DEM, PP sluttet seg til merknad 4 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
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 mener det er for tidlig å konkludere om stedsvalg, og ønsker å videreføre både
konsept D-Sør, konsept I-sentralt og konsept I-Øst i prosessen.
4. Trondheim kommune mener at et integrert konsept med samlokalisering av godsterminal, havn og
samlastere vil være den mest optimale og fremtidsrettede løsningen.
5. Trondheim kommune ser likevel positivt på at Torgård og Søberg 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 mener konseptet I-sentralt (Trolla) kan ha gode kvaliteter 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.
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.

Sak 101/11
HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL LÅNEGARANTI
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.
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2.
3.
4.
5.

Lånet skal være nedbetalt 30 år etter at det opprinnelige lånet på 55 mill kroner ble tatt opp
Lånet skal tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode. Garantiansvaret nedtrappes i takt
med utviklingen i hovedforholdet.
Garantibeløpet opphører i sin helhet 2 år etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt.
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.

Saksordfører: Terje Justin Østhus (FrP)
Behandling:
Saksordfører påpekte feil i innstillingen pkt 4, riktig innstilling skal være:
Garantibeløpet opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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 6 måneder 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 102/11
BYGGING AV MIDLERTIDIGE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER CHARLOTTENLUND HELSE OG VELFERDSSENTER
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.
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Saksordfører: Ola Johnsen Lenes (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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 105/11
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER
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.
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

Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1PP).
VEDTAK:
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,-
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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 106/11
SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL
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
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

Saksordfører: Odd Anders With (KrF)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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
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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 107/11
KOMMUNAL GARANTI FOR ISHALL PÅ LEANGEN - ANLEGGSNR 1601010505
INNSTILLING:
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.
7. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.

Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1PP).
VEDTAK:
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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.
7. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.

Sak 109/11
DETALJREGULERING AV ØSTMARKVEIEN 2 OG 4
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Østmarkveien 2 og 4 som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Faveo Prosjektledelse AS, senest datert 16.05.2011, med bestemmelser senest
datert 23.05.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap)
Behandling:
- Terje J. Østhus (FrP) og Otto Hammervold (H) fratrådte pga inhabilitet.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp Sigmund Ofstads forslag fra byutviklingskomiteen
11.8.2011:
Adkomst for varetransport etableres fra Østmarkveien og ikke fra Ingemann Torps veg som
anbefalt i rådmannens forslag.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1Ap).
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Dahlberg Hauges forslag fikk 14 stemmer (12FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Østmarkveien 2 og 4 som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Faveo Prosjektledelse AS, senest datert 16.05.2011, med bestemmelser senest
datert 23.05.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 110/11
DETALJREGULERING AV ELGESETER GATE 55 OG 57
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Elgeseter gate 55 – 57, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket studio 4 arkitekter as, datert 20.11.09, senest endret 12.05.11 med
bestemmelser senest datert 12.05.11.
2. Setningen om fasadenes utforming i reguleringsbestemmelsenes § 4.3 endres til:
Fasader mot sør, nord og vest skal utformes og ha en materialbruk slik at refleksstøy minimeres.
3. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF).
Behandling:
Torleif Hugdahl (SV) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 11.8.2011, tillegg til
reguleringsbestemmelsenes § 6.1:
Avbøtende tiltak ift luftforurensing og støy skal være gjennomført før bygging kan gjennomføres.
Votering:
Hugdahls forslag fikk 13 stemmer (6SV, 3R, 3MDG, 1PP) og falt.
Innstillingen pkt 1 ble vedtatt mot 6 stemmer (3H, 3MDG).
Innstillingen pkt 2 ble vedtatt mot 14 stemmer (1H, 13FrP).
VEDTAK:
1.

2.
3.

Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Elgeseter gate 55 – 57, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket studio 4 arkitekter as, datert 20.11.09, senest endret 12.05.11 med
bestemmelser senest datert 12.05.11.
Setningen om fasadenes utforming i reguleringsbestemmelsenes § 4.3 endres til:
Fasader mot sør, nord og vest skal utformes og ha en materialbruk slik at refleksstøy minimeres.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 111/11
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DETALJREGULERING AV ØYSTEIN MØYLAS VEG 25 OG 27
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Øystein Møylas veg 25 og 27 som vist på kart i
målestokk 1:500, merket Siv.ark. Odd Håkon Byberg AS senest datert 09.05.2011 med
bestemmelser senest datert 12.05.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Øystein Møylas veg 25 og 27 som vist på kart i
målestokk 1:500, merket Siv.ark. Odd Håkon Byberg AS senest datert 09.05.2011 med
bestemmelser senest datert 12.05.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 112/11
DETALJREGULERING AV SKYÅSVEGEN 32 C
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Skyåsvegen 32 C som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Myrseth AS Arkitektkontor senest datert 20.05.2011 med bestemmelser senest datert
19.05.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører:
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Skyåsvegen 32 C som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Myrseth AS Arkitektkontor senest datert 20.05.2011 med bestemmelser senest datert
19.05.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 113/11
DETALJREGULERING AV MYRSTADVEGEN 1 OG 3, ÅSHEIM SKOLE OG
IDRETTSANLEGG
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Myrstadveien 1 og 3, Åsheim skole og idrettsanlegg
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket ROJO Arkitekter senest datert 17.12.2010 med
bestemmelser senest datert 07.04.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Myrstadveien 1 og 3, Åsheim skole og idrettsanlegg
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket ROJO Arkitekter senest datert 17.12.2010 med
bestemmelser senest datert 07.04.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 114/11
DETALJREGULERING AV LADE ALLÉ 80
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Lade Allé 80 som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket TEGN3 senest datert 05.07.2011 med bestemmelser senest datert 05.07.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Roar Aas (Ap).
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Lade Allé 80 som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket TEGN3 senest datert 05.07.2011 med bestemmelser senest datert 05.07.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 115/11
ÅRSRAPPORT FRA BARNAS REPRESENTANT - 2010
INNSTILLING:
Bystyret tar ”Årsrapport fra barnas representant” til orientering.
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar ”Årsrapport fra barnas representant” til orientering.

Sak 99/11
ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR GRUNNSKOLEN
INNSTILLING:
1. Det gjennomføres en omfordeling av ressurser for å sikre at mindre og mellomstore skoler til
enhver tid har nok ressurser til å gjennomføre lovpålagt undervisning. Sikringen (småskoletilllegget) til
de små skolene videreføres som tidligere.
2. Midlene til sosial utjevning, tilpasset opplæring og spesialundervisning sees i sammenheng for å få
en mer helhetlig budsjettering av ressurser til elever og grupper med behov for særskilt hjelp og
støtte.
3. Likeverdighetsressurs basert på levekårskriterier skal fordeles til alle skoler. Vektingen settes nå til
75% av ressursen. Rådmannen arbeider med videreutvikling av kriterier og vekting basert på
oppdatert forskning. Det fortusettes likevel at modellen legges fast for en periode for å sikre
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forutsigbarhet. Formannskapet orienteres om erfaringer med endringene og ved større
oppdateringer.
4. Bystyret ber om å få forelagt en sak på status og erfaringer innen to skoleår, senest høsten 2013.
Saksordfører: Kenneth T Kjelsnes (SV)
Behandling:
Anette Ljosdal Havmo (H) foreslo pva H, Ap og KrF:
Skolene må sikres midler for å kunne igangsette mindre, lokale tilpasninger som har betydning for
sosial utjevning.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ljosdal Havmos forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Det gjennomføres en omfordeling av ressurser for å sikre at mindre og mellomstore skoler til
enhver tid har nok ressurser til å gjennomføre lovpålagt undervisning. Sikringen (småskoletilllegget) til
de små skolene videreføres som tidligere.
2. Midlene til sosial utjevning, tilpasset opplæring og spesialundervisning sees i sammenheng for å få
en mer helhetlig budsjettering av ressurser til elever og grupper med behov for særskilt hjelp og
støtte.
3. Likeverdighetsressurs basert på levekårskriterier skal fordeles til alle skoler. Vektingen settes nå til
75% av ressursen. Rådmannen arbeider med videreutvikling av kriterier og vekting basert på
oppdatert forskning. Det fortusettes likevel at modellen legges fast for en periode for å sikre
forutsigbarhet. Formannskapet orienteres om erfaringer med endringene og ved større
oppdateringer.
4. Bystyret ber om å få forelagt en sak på status og erfaringer innen to skoleår, senest høsten 2013.
5. Skolene må sikres midler for å kunne igangsette mindre, lokale tilpasninger som har betydning for
sosial utjevning.

Sak 98/11
OPPLÆRINGSTILBUDET FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I
TRONDHEIMSSKOLEN
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.
Saksordfører: Francis N. Tobias Chagula (Ap)
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Behandling:
Hilde Opoku (MDG) fremmet følgende merknad pva MDG:
Bystyret er ved nedleggelse og omstruktureringer av mottaksskolene bekymret for de mest sårbare
elevene som i dag er bosatt i området. En følge av omlagt struktur krever at enslige mindreårige og
barn og unge i asylmottak bosettes slik at de etter mottaksperioden kan fortsette ved mottaksskolen,
og ikke på nytt måtte tilpasse seg nye omgivelser. Dette krever at disse barna og ungdommene
bosettes i nærområdet til de gjenværende mottaksskolene.
Jørgen Knapskog (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp:
1. Mottaksgruppen ved Kattem barneskole opprettholdes.
2. Mottaksgruppen på Åsheim ungdomsskole legges ned, og mottaket av elever i
ungdomsskoleområdet flyttes til eksisterende mottak på Huseby og Rosenborg
3. Rådmannen kommer tilbake med en sak til Formannskapet om eventuell ny struktur på
mottaksskolene ved opprettelse av et mottak i østre deler av byen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Knapskogs forslag 1 og 2 ble Knapskogs forslag
vedtatt med 68 stemmer mot 15 stemmer (12H, 3V) avgitt for innstillingen.
Knapskogs forslag 3 ble enstemmig vedtatt.
DEM, KrF, PP, H sluttet seg til merknaden fra MDG, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.
2.
3.

Mottaksgruppen ved Kattem barneskole opprettholdes.
Mottaksgruppen på Åsheim ungdomsskole legges ned, og mottaket av elever i
ungdomsskoleområdet flyttes til eksisterende mottak på Huseby og Rosenborg
Rådmannen kommer tilbake med en sak til Formannskapet om eventuell ny struktur på
mottaksskolene ved opprettelse av et mottak i østre deler av byen.

Sak 108/11
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
INNSTILLING:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.

Sak 97/11
BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL
SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar visjon, mål og strategier som retningsgivende for den generelle og sosiale
boligpolitikken i perioden 2011-2014 (vedlegg 1) med de endringer som framgår av bystyrets vedtak.
2. Bystyret tar til orientering:
- øvrig tekst som utgjør boligprogram 2011-2014 _(vedlegg 2 / 2.1 / 2.2)
- evaluering av måloppnåelse boligprogram 2005-2008 (vedlegg 3)
- høringskatalog og høringsdokumenter (vedlegg 4 / 4.1)
3. Delmål 3.1.1 endres til: ”målet for boligproduksjon settes til 1750 boliger i året i
boligprogramperioden.”
4. Bystyret vil at kommunen fortsatt skal ha tilgjengelige tomter for videresalg til redusert pris.
Første avsnitt i delmål 3.1.2 tas derfor ut av planen.
5. Tillegg til pkt 3.3.3:
Kommunale utleieboliger skal tilbys i alle deler av byen. For å sikre trygghet og trivsel for
leietakerne, bør rådmannen se på muligheten for å opprette en visevertstilling/tilsyn som raskt
kan rapportere om uregelmessigheter i bofellesskapet.
Dette praktiseres allerede i en del hybelhus i byen, med et godt resultat.
6. Andre avsnitt under delmål 3.2.7 strykes. (Tilskudd eller bistand med tomt osv...)
7. Følgende tekst settes inn som nytt avsnitt under delmål 3.2.10:
Trondheim kommune skal gå i dialog med Husbanken om å opprette en leie-før-eie-ordning
som finansieres ved en kombinasjon av dagens låne- og tilskuddsordninger. Regjeringa har gått
inn for en modell som innebærer at kommunen kjøper boligen i år en ved hjelp av grunnlån og
boligtilskudd til utleieboliger. Når leietaker etter noen år skal kjøpe boligen, får husholdningen
startlån og boligtilskudd til etablering. Boligtilskudd og lån skal måles ut fra husholdningens
økonomiske situasjon. Et eventuelt kommunalt bidrag til denne ordningen avklares gjennom
budsjett og økonomiplan.
8. Til delmål 3.2.10:
Retningslinjer for startlån revideres i 2011 med sikte på å gjøre ordningen bedre kjent og
innlemme flere i ordningen.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, FrP, SV, Sp, MDG, DEM:
Bystyret ber rådmannen opprettholde tidsplanen for sak om utleietilskudd og -kampanjer nevnt i
delmål 3.1.4 slik at bystyret kan ta stilling til finansieringen av dette allerede i budsjettet for 2012. I
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saken bes rådmannen vurdere muligheten for å gi utleietilskudd kun i de tilfeller hvor huseier selv bor
i samme bolig.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 100/11
LÆRERES TIDSBRUK
INNSTILLING:
1. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med de foreslåtte tiltakene med tanke på å frigjøre
tid til læringsarbeid i skolen.
2. Rådmannen bes komme tilbake med en oppfølgingssak til bystyret etter to år der effekten av
tiltakene vurderes.
3. For øvrig tar bystyret saken til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.
Saksordfører: Mona Bjørn (R)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 103/11
VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar følgende mål for å ta i bruk velferdsteknologi i helse og velferd:
Trondheim kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i å ta i bruk
velferdsteknologi som et supplement til ordinære helse- og omsorgstjenester.
2. Bystyret vedtar følgende strategier for bruk av velferdsteknologi:
I. Velferdsteknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos bruker slik at denne
skal kunne bo lenger hjemme.
II. Kostnader på nye produkter skal alltid vurderes opp mot nytteverdien av produktet
og hvilket problem produktet skal løse.
III. Teknologien skal være prøvd ut tidligere og ha en standardisert løsning.
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IV.
V.

Brukerorganisasjoner skal alltid uttale seg og gi aksept for ny teknologi.
Videre satsning vil være innenfor kompetanseutvikling og kompetansedeling gjennom
et interkommunalt samarbeid.
VI. Trondheim kommune skal bidra og støtte opp om forskning og utvikling av
velferdsteknologi.
3. Bystyret vedtar handlingsdel som vist i saken under kapittel 11.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 104/11
OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB)
INNSTILLING:
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.
Saksordfører: Kenneth T. Kjelsnes (SV)
Behandling:
Saken utsettes.

Møtet hevet kl. 2205.

Rita Ottervik
Ordfører
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Yngve Brox
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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