Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 18.05.2011
Tid: kl 09.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

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

Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen,
Jorid Midtlyng, Helge Garåsen, Carl-Jakob Midttun, Morten Wolden, Anne
Behrens

Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Merethe Baustad Ranum er inhabil jf forvaltningslovens § 6d, i sak 153/11 da hun er styremedlem i
Trondheimssolistene
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 10.05.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Rådmann Elin Rognes Solbu meldte en orientering om aksjeposter i Trøndelag Bomveiselskap AS
Merethe Baustad Ranum (H) meldte et spørsmål angående egenbetaling for SFO 5-7 trinn for
foreldre med barn med spesielle behov.
Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun meldte en orientering om revidert nasjonalbudsjett og
kommuneproposisjonen
Ordfører Rita Ottervik (Ap) meldte et forslag om gave til jubilerende samarbeidskommune i lukket
møte jf kommunelovens § 31 nr 3
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SAKSLISTE
Saksnr.
147/11

Arkivsaksnr.
11/22183
ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2010
FOR TRONDHEIM PARKERING KF

148/11

11/21843
LÆRERES TIDSBRUK

149/11

11/19393
KRISEPLASSER FOR RUSMISBRUKERE

150/11

10/41043
BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011;
SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I
2011

151/11

11/17734
UNGDOMSPAKKEN 2009 - 2010

152/11

11/7577
SØKNAD OM STØTTE TIL BESØK AV FOTBALLAG FRA PETACHTIKVA UNDER SKANDIA CUP

153/11

11/17385
KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING MAI 2011

154/11

11/21989
ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR
GRUNNSKOLEN

155/11

11/22781
FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE
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Sak 147/11
ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2010 FOR
TRONDHEIM PARKERING KF
Forslag til innstilling:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsmelding 2010 for Trondheim parkering KF.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsmelding 2010 for Trondheim parkering KF.

Sak 148/11
LÆRERES TIDSBRUK
Forslag til 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.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
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.
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3. For øvrig tar bystyret saken til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.

Sak 149/11
KRISEPLASSER FOR RUSMISBRUKERE
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag om kommunal drift av tre kriseplasser for
rusmisbrukere.
2. Formannskapet ber rådmannen forløpende evaluere tilbudet.
Behandling:
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp og H:
1.Formannskapet avviser bruk av Leistad til drift av kriseplasser for rusmisbrukere.
2.Formannskapet ber rådmannen utlyse tre kriseplasser for rusmisbrukere på anbud.
3.Kriseplasser innen rusomsorgen er et viktig lavterskeltilbud i arbeidet for å motvirke overdoser og
overdosedødsfall, og det er derfor viktig at antallet kriseplasser opprettholdes.
Ved en anbudsutlysning må kriterier som kvalitet og skjermet beliggenhet tillegges betydelig vekt.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Trønsdal ble forslaget fremmet av
Trønsdal enstemmig vedtatt
VEDTAK:
1.
2.
3.

Formannskapet avviser bruk av Leistad til drift av kriseplasser for rusmisbrukere.
Formannskapet ber rådmannen utlyse tre kriseplasser for rusmisbrukere på anbud.
Kriseplasser innen rusomsorgen er et viktig lavterskeltilbud i arbeidet for å motvirke
overdoser og overdosedødsfall, og det er derfor viktig at antallet kriseplasser
opprettholdes. Ved en anbudsutlysning må kriterier som kvalitet og skjermet
beliggenhet tillegges betydelig vekt.

Sak 150/11
BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011; SPESIALSATSING
PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2011
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar følgende fordeling av årets tilskudd til ”Spesialsatsing på ungdomstiltak” fra
Barne- og likestillingsdepartements post ”Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn”:
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Enhet

Prosjektnavn

Ny

Vider
e

Tilskudd
2011

Kulturenheten

Inkluderingsminister for ungdom

X

500 000

Kulturenheten

Fra usynlig Barbie til Pippibabes

X

295 000

Rosenborg skole

Rosenborg fritidsklubb

X

100 000

Rådmannen

Ung medvirkning og mobilisering

X

450 000

Rådmannen

Unge ranere

X

200 000

Ungdomsenheten

Båtprosjektet

X

160 000

Ungdomsenheten

Hvem, hva, mann?

X

200 000

Åsheim ungdomsskole

Sommerskole

X

145 000

SUM

2 050 000

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar følgende fordeling av årets tilskudd til ”Spesialsatsing på ungdomstiltak” fra
Barne- og likestillingsdepartements post ”Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn”:

Enhet

Prosjektnavn

Ny

Vider
e
X

Tilskudd
2011

Kulturenheten

Inkluderingsminister for ungdom

Kulturenheten

Fra usynlig Barbie til Pippibabes

X

295 000

Rosenborg skole

Rosenborg fritidsklubb

X

100 000

Rådmannen

Ung medvirkning og mobilisering

X

450 000

Rådmannen

Unge ranere

X

200 000

Ungdomsenheten

Båtprosjektet

X

160 000

Ungdomsenheten

Hvem, hva, mann?

X

200 000

Åsheim ungdomsskole

Sommerskole

X

SUM

500 000

145 000
2 050 000

Sak 151/11
UNGDOMSPAKKEN 2009 - 2010
Forslag til vedtak
Formannskapet tar statusrapport om Ungdomspakken 2009 – 2010 til orientering.
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Behandling:
Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad på vegne av Ap, SV og Sp:
I sak 85/11 vedtok Formannskapet utvidet helgeåpent for Chappa kulturhus for barn og unge.
Rådmannen ble videre bedt om å vurdere utvidelse av åpningstida ved øvrige fritidsklubber i
forbindelse med budsjettarbeidet for 2012.
Statusrapporten for Ungdomspakken 2009-2010 slår fast at de rusfrie helgetilbudene bidrar til en
positiv utvikling av ungdomsmiljøene i bydelene, og Formannskapet vil understreke at det er viktig
med en god dialog med FAU ved ungdomsskolene for å få til et samarbeid med foreldrene om
vakthold ved fritidsklubbene på helgetid – med mål om utvidelse av helgetilbudet ved fritidsklubbene
våre.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Sætran fikk tilslutning fra V, H og FrP

VEDTAK:
Formannskapet tar statusrapport om Ungdomspakken 2009 – 2010 til orientering.
FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, V, H, FrP:
I sak 85/11 vedtok Formannskapet utvidet helgeåpent for Chappa kulturhus for barn og unge.
Rådmannen ble videre bedt om å vurdere utvidelse av åpningstida ved øvrige fritidsklubber i
forbindelse med budsjettarbeidet for 2012.
Statusrapporten for Ungdomspakken 2009-2010 slår fast at de rusfrie helgetilbudene bidrar til en
positiv utvikling av ungdomsmiljøene i bydelene, og Formannskapet vil understreke at det er viktig
med en god dialog med FAU ved ungdomsskolene for å få til et samarbeid med foreldrene om
vakthold ved fritidsklubbene på helgetid – med mål om utvidelse av helgetilbudet ved fritidsklubbene
våre.

Sak 152/11
SØKNAD OM STØTTE TIL BESØK AV FOTBALLAG FRA PETACH-TIKVA UNDER
SKANDIA CUP
Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger kr 75 000 til vennskapsforeningen Petach-Tikva – Trondheim til delvis
dekking av utgifter i forbindelse med deltakelse av fotballag til Skandia Cup. Da det er stor avstand
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mellom omsøkt beløp og faktiske utgifter, forutsettes det at arrangementet gjennomføres. Ordføreren
er imidlertid innstilt på å foreslå et tilsvarende beløp neste år dersom tiltaket må utsettes.
Beløpet dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1.802000.47000.100000.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet bevilger kr 75 000 til vennskapsforeningen Petach-Tikva – Trondheim til delvis
dekking av utgifter i forbindelse med deltakelse av fotballag til Skandia Cup. Da det er stor avstand
mellom omsøkt beløp og faktiske utgifter, forutsettes det at arrangementet gjennomføres. Ordføreren
er imidlertid innstilt på å foreslå et tilsvarende beløp neste år dersom tiltaket må utsettes.
Beløpet dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1.802000.47000.100000.

Sak 153/11
KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING MAI 2011
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra kulturfondet 2011:
Prosjekt
Trondheimsolistene og Henning Sommero: Konsertturne i Israel og Palestina
Jubileumsbok, Trondheim brannvesens 150-årsjubileum
WC hopp 2012
SUM:

Søknadssum
350.000
200.000
300.000
850.000

Tilskuddet til jubileumsbok i forbindelse med Trondheim brannvesens 150-årsjubileum videreføres
med kroner 200.000 i 2012.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for uttalelse før endelig behandling i
formannskapet:
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Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra kulturfondet 2011:
Prosjekt
Trondheimsolistene og Henning Sommero: Konsertturne i Israel og Palestina
Jubileumsbok, Trondheim brannvesens 150-årsjubileum
WC hopp 2012
SUM:

Søknadssum
350.000
200.000
300.000
850.000

Tilskuddet til jubileumsbok i forbindelse med Trondheim brannvesens 150-årsjubileum videreføres
med kroner 200.000 i 2012.

Sak 154/11
ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR GRUNNSKOLEN
Forslag til 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 (småskoletillegget)
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.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
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 (småskoletillegget)
til de små skolene videreføres som tidligere.
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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.

Sak 155/11
FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE
Forslag til innstilling:
1. Bystyret gir sin tilslutning til at ”Hjertebyen” skal benyttes som overordnet posisjon og
betegnelse for byens sentrum.
2. Bystyret gir sin tilslutning til visjonen om et levende og attraktivt bysentrum.
3. Trondheim kommune skal delta aktivt, sammen med andre aktører, i arbeidet med å utvikle
verdier, mål og strategier for byens sentrumsområder.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Byutviklingskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
1. Bystyret gir sin tilslutning til at ”Hjertebyen” skal benyttes som overordnet posisjon og
betegnelse for byens sentrum.
2. Bystyret gir sin tilslutning til visjonen om et levende og attraktivt bysentrum.
3. Trondheim kommune skal delta aktivt, sammen med andre aktører, i arbeidet med å
utvikle verdier, mål og strategier for byens sentrumsområder.

Eventuelt:
1.Rådmann Elin Rognes Solbu orienterte om aksjeposter i Trøndelag Bomveiselskap AS. Et notat
ang temaet blir sendt formannskapet etter møtet.
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2.Merethe Baustad Ranum (H) stilte spørsmål angående egenbetaling for SFO 5-7 trinn for foreldre
med barn med spesielle behov.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
3.Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte om revidert nasjonalbudsjett og
kommuneproposisjonen
4.Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo:
Formannskapet vedtar å bevilge inntil kr 30.000 fra formannskapets tilleggbevilgningskonto til
finansiering av gave til Levanger i forbindelse med byens 1000-års jubileum.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet vedtar å bevilge inntil kr 30.000 fra formannskapets
tilleggbevilgningskonto til finansiering av gave til Levanger i forbindelse med byens 1000års jubileum.

Møtet hevet kl. 09.50

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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