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Sak 137/11
FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011
Forslag til innstilling:
1. Bystyret fastsetter følgende satser for driftstilskudd og kapitaltilskudd til private ordinære
barnehager, private familiebarnehager og private åpne barnehager i Trondheim med virkning
fra 1. januar 2011:
Tilskuddssatser 2011 per år

100 % -sats,
kroner

Ordinær barnehage
Driftssats, inklusive 4 %
adm.
Heltidsplass 0-2 år
Heltidsplass 3-6 år
Kapitalsats
Heltidsplass 0-6 år
Familiebarnehage
Driftssats, inklusive 4 %
adm.
Heltidsplass 0-2 år
Heltidsplass 3-6 år
Kapitalsats
Heltidsplass 0-6 år
Åpen barnehage
6-15 timer
16 timer +

157 300
75 500
7 800

115 600
86 600
11 700

9 800
17 000

2. Bystyret vedtar følgende overgangsordninger for 2011:
a) Ekstra driftstilskudd til ordinære private barnehager med høy småbarnsandel. Det gis 10 000
kroner i ekstra driftstilskudd per år per barn 0-2 år omregnet i heltidsplasser, til ordinære
private barnehager som overstiger den gjennomsnittlige andelen småbarn på 37 prosent som
de private barnehagene i Trondheim hadde i 2010.
b) Ordinære private barnehager med kapitalkostnader/husleie som ikke dekkes av kapitalsatsen
i innstillingens pkt 1, kan søke om ekstra kapitaltilskudd på bakgrunn av dokumenterte
opplysninger gitt på skjema fastsatt av Trondheim kommune.
c) Finansiering av baselokaler for private familiebarnehager videreføres i 2011 for allerede
inngåtte avtaler.
3. Ekstra driftstilskudd i 2011 som følge av overgangsordningen i innstillingens pkt 2 a skal ikke
regnes inn i grunnlaget for beregning av andelen offentlig finansiering i prosent som
barnehagen etter forskriften har krav på i 2012.
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Bystyret setter som vilkår at private barnehager må tilby det antall barnehageplasser som det er
kapasitet til i barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal før barnehagen mottar ekstra tilskudd til
kapitalkostnader.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
1. Bystyret fastsetter følgende satser for driftstilskudd og kapitaltilskudd til private ordinære
barnehager, private familiebarnehager og private åpne barnehager i Trondheim med virkning
fra 1. januar 2011:
Tilskuddssatser 2011 per år

100 % -sats,
kroner

Ordinær barnehage
Driftssats, inklusive 4 %
adm.
Heltidsplass 0-2 år
Heltidsplass 3-6 år
Kapitalsats
Heltidsplass 0-6 år
Familiebarnehage
Driftssats, inklusive 4 %
adm.
Heltidsplass 0-2 år
Heltidsplass 3-6 år
Kapitalsats
Heltidsplass 0-6 år
Åpen barnehage
6-15 timer
16 timer +

157 300
75 500
7 800

115 600
86 600
11 700

9 800
17 000

2. Bystyret vedtar følgende overgangsordninger for 2011:
a) Ekstra driftstilskudd til ordinære private barnehager med høy småbarnsandel. Det gis 10 000
kroner i ekstra driftstilskudd per år per barn 0-2 år omregnet i heltidsplasser, til ordinære
private barnehager som overstiger den gjennomsnittlige andelen småbarn på 37 prosent som
de private barnehagene i Trondheim hadde i 2010.
b) Ordinære private barnehager med kapitalkostnader/husleie som ikke dekkes av kapitalsatsen
i innstillingens pkt 1, kan søke om ekstra kapitaltilskudd på bakgrunn av dokumenterte
opplysninger gitt på skjema fastsatt av Trondheim kommune.
c) Finansiering av baselokaler for private familiebarnehager videreføres i 2011 for allerede
inngåtte avtaler.
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3. Ekstra driftstilskudd i 2011 som følge av overgangsordningen i innstillingens pkt 2 a skal ikke
regnes inn i grunnlaget for beregning av andelen offentlig finansiering i prosent som
barnehagen etter forskriften har krav på i 2012.
Bystyret setter som vilkår at private barnehager må tilby det antall barnehageplasser som det er
kapasitet til i barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal før barnehagen mottar ekstra tilskudd til
kapitalkostnader.

Sak 157/11
TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE
Forslag til innstilling:
1) Bystyret gir sin tilslutning til de Miljøpakketiltakene som foreslås gjennomført i 2012.
Rådmannen bes komme tilbake med forslag til en samlet utbyggingsplan så snart rammene
for utbygging i trinn 2 i Miljøpakken er avklart.
2) Trondheim kommune slutter seg til hovedsatsingene i forslag til riksvegbudsjett for 2012,
med betydelig vekt på drift og vedlikehold for å ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet.
Budsjettforslaget viser at det er klart behov for opptrapping av statlige midler.
3) Statlige midler til Grilstadtunnelen bør ikke anses som en del av bidraget til Miljøpakken,
men heller knyttes til prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Byutviklingskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
1) Bystyret gir sin tilslutning til de Miljøpakketiltakene som foreslås gjennomført i 2012.
Rådmannen bes komme tilbake med forslag til en samlet utbyggingsplan så snart rammene
for utbygging i trinn 2 i Miljøpakken er avklart.
2) Trondheim kommune slutter seg til hovedsatsingene i forslag til riksvegbudsjett for 2012,
med betydelig vekt på drift og vedlikehold for å ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet.
Budsjettforslaget viser at det er klart behov for opptrapping av statlige midler.
3) Statlige midler til Grilstadtunnelen bør ikke anses som en del av bidraget til Miljøpakken,
men heller knyttes til prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal.
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Sak 158/11
DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER MATRIKKELLOVEN
Forslag til innstilling i bystyret:
Bystyret 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 formannskapet.
Forslag til vedtak i formannskapet:
Forutsatt at bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til formannskapet, delegerer formannskapet
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:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret 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 formannskapet.
Forslag til vedtak i formannskapet:
Forutsatt at bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til formannskapet, delegerer formannskapet
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 159/11
TONSTADBRINKEN 20 - OPPFØRING AV BOFELLESSKAP
Forslag til innstilling:
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Bystyret godkjenner prosjektkostnader til nybygg i Tonstadbrinken 20 innenfor en kostnadsramme
på kr 28 400 000. Prosjektet finansieres innenfor tidligere vedtatt investeringsbudsjett og
finansieringsramme.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret godkjenner prosjektkostnader til nybygg i Tonstadbrinken 20 innenfor en kostnadsramme
på kr 28 400 000. Prosjektet finansieres innenfor tidligere vedtatt investeringsbudsjett og
finansieringsramme.

Sak 160/11
KOMMUNAL GARANTI FOR VÆRETRØA GRENDELAG, FINANSIERING AV
KUNSTGRESS - ANNLEGGSNR 1601085601
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 350 000,- som Væretrøa Grendelag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge, i forbindelse med etablering av en mindre kunstgressbane i grendelagets
nærmiljø.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 350 000,2. Garantansvaret omfatter kun hovedstolen.
3. Garanti gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at et
eventuelt kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og eventuelle 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

Behandling:
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VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 350 000,- som Væretrøa Grendelag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge, i forbindelse med etablering av en mindre kunstgressbane i grendelagets
nærmiljø.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 350 000,2. Garantansvaret omfatter kun hovedstolen.
3. Garanti gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at et
eventuelt kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og eventuelle 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 161/11
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURARENAER. MELDING OM OPPSTART AV
PLANARBEID.
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar melding om oppstart av planarbeid til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet tar melding om oppstart av planarbeid til orientering.

Sak 162/11
ETABLERING AV ARRANGEMENTSELSKAP GRANÅSEN
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Forslag til innstilling:
1. Trondheim kommune går inn som medeier i arrangørselskapet Granåsen Aktivum AS.
2. Granåsen Aktivum AS har som formål å organisere og gjennomføre arrangement i Granåsen
skisenter, og å markedsføre Granåsen som arrangementsarena.
3. Den totale aksjekapitalen i selskapet er på 100.000 kroner, fordelt på 100 aksjer a 1000
kroner. Trondheim kommune vil ha en aksjepost i selskapet på 40 pst. Aksjekapitalen
finansieres over idrettens driftsbudsjett for 2011.
4. Trondheim kommune oppnevner to styremedlemmer i selskapet. Rådmannen oppnevner
disse.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret uten
realitetsbehandling av saken:
1. Trondheim kommune går inn som medeier i arrangørselskapet Granåsen Aktivum AS.
2. Granåsen Aktivum AS har som formål å organisere og gjennomføre arrangement i Granåsen
skisenter, og å markedsføre Granåsen som arrangementsarena.
3. Den totale aksjekapitalen i selskapet er på 100.000 kroner, fordelt på 100 aksjer a 1000
kroner. Trondheim kommune vil ha en aksjepost i selskapet på 40 pst. Aksjekapitalen
finansieres over idrettens driftsbudsjett for 2011.
4. Trondheim kommune oppnevner to styremedlemmer i selskapet. Rådmannen oppnevner
disse.

Sak 163/11
RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR HELHETLIG STUDENTPOLITIKK
2011-2012
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar Handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2011-2012
2. Formannskapet tar status for handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2009-2010 til
orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
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VEDTAK:
1.

Formannskapet vedtar Handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2011-2012

2. Formannskapet tar status for handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2009-2010 til
orientering

Sak 164/11
FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2011
Forslag til vedtak:
Bystyret tar finansrapport for 1. tertial 2011 til orientering.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret tar finansrapport for 1. tertial 2011 til orientering.

Sak 165/11
REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011
Forslag til innstilling:
1. Bystyret vedtar følgende korreksjoner av driftsbudsjettet for 2011 (tall i millioner kroner):
Utgifter til lønnsoppgjøret i 2011 økes med
Utgifter til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn økes med
Utgifter til egenandeler forsikringsskader økes med
Utgifter til Trøndelag brann- og redningstjeneste økes med
Forutsatt innsparing ved redusert tomgangstap boliger endres med
Avsetning til disposisjonsfond økes med
Frie inntekter økes med
Andre generelle statstilskudd økes med

36,0
1,8
5,0
2,0
1,0
7,2
13,0
40,0

2. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre detaljerte budsjettkorreksjoner.
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3. Bystyret tar for øvrig fremlagte regnskapsrapport etter 1. tertial 2011 til orientering.
Behandling:
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo følgende tillegg:
SFO (5. – 7. trinn) for barn med spesielle behov gjøres gratis fra og med høsten 2011.

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for uttalelse før innstilling i saken i formannskapet:
1. Bystyret vedtar følgende korreksjoner av driftsbudsjettet for 2011 (tall i millioner kroner):
Utgifter til lønnsoppgjøret i 2011 økes med
Utgifter til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn økes med
Utgifter til egenandeler forsikringsskader økes med
Utgifter til Trøndelag brann- og redningstjeneste økes med
Forutsatt innsparing ved redusert tomgangstap boliger endres med
Avsetning til disposisjonsfond økes med
Frie inntekter økes med
Andre generelle statstilskudd økes med

36,0
1,8
5,0
2,0
1,0
7,2
13,0
40,0

2. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre detaljerte budsjettkorreksjoner.
3. Bystyret tar for øvrig fremlagte regnskapsrapport etter 1. tertial 2011 til orientering.
Baustad Ranums tilleggsforslag følger saken

Sak 166/11

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

KLAGE PÅ TILDELT BARNEHAGEPLASS - HOVEDOPPTAK 2011
Forslag til vedtak:
Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak om barnehagetilbud ved Lundåsen og Grønmyr
barnehager.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak om barnehagetilbud ved Lundåsen og Grønmyr
barnehager.

Møtet hevet kl. 09.40

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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