Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 15.06.2011
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 (til kl 10.15), Aase
Sætran, John Stene, Geir Waage, Johanne Storler, Yngve Brox, Merethe
Baustad Ranum, Kristian Dahlberg Hauge,
Trond Svenkerud, Elin Kvikshaug Berntsen
Jon Gunnes, Sissel Trønsdal
Kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen (sak 178/11), Jorid Midtlyng,
Helge Garåsen, Carl-Jakob Midttun, Morten Wolden
Ordfører Rita Ottervik
Knut Ole Bleke

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Yngve Brox (H) meldte et spørsmål om belønningssystemer for god oppførsel

Møteprotokoll for Formannskapet, 15.06.2011 (11/27891)

1

Trondheim kommune

SAKSLISTE
Saksnr.
178/11

Arkivsaksnr.
08/43219
STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG
PRODUKSJON AV BIOGASS

179/11

11/27507
TRAFIKKOPPLÆRING I TRONDHEIM KOMMUNE - TRAFIKALT
GRUNNKURS OG MOPEDOPPLÆRING

180/11

10/21598
KALVSKINNET SKOLE - ENDRET ANSVAR FOR GJENNOMFØRING
AV PROSJEKTET OG FINANSIERING

181/11

11/15902
IT-STRATEGI 2011-2013

182/11

11/19681
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE

183/11

11/19684
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE

184/11

11/19690
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE

185/11

11/21618
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE

186/11

11/24474
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ TILDELT BARNEHAGEPLASS - HOVEDOPPTAK 2011

187/11

11/25085
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ TILDELT BARNEHAGEPLASS - HOVEDOPPTAK 2011

188/11

11/26943
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.2
TRØNDERENERGI AS - MÅLBILDE 2020, BEHOV FOR NY KAPITAL
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Sak 178/11
STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV
BIOGASS
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar at det på det nåværende tidspunkt ikke skal iverksettes utsortering av matavfall eller
etableres et anlegg for behandling av slik avfall.
Bystyret ber rådmannen legge til rette for at private, kommersielle aktører kan etablere et
behandlingsanlegg for ulike former våtorganisk avfall, med tanke på produksjon av biogass til
transportsektoren. Dette kan i sin tid gi nytt grunnlag for innsamling av matavfall.
Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og SP:
1. Formannskapet ber rådmannen legge til rette for at private, kommersielle aktører kan
etablere et behandlingsanlegg for ulike former våtorganisk avfall, med tanke på produksjon
av biogass til transportsektoren.
2. Formannskapet ber Rådmannen inngå samarbeid med kommersielle aktører for mulig felles
utnyttelse av våtorganisk avfall. All planlegging og utbygging av innsamlingsordninger må
derfor gjennomføres på en slik måte at dette enkelt lar seg innføre når dette blir aktuelt.
3. Formannskapet ber om at en sak om dette fremmes for bystyret i løpet av høsten.
Votering
Sætran m.fleres forslag ble vedtatt med 10 stemmer (4Ap, 2SV, SP, PP, 2H) mot 1 stemme (FrP)
avgitt for Rådmannens innstilling.

VEDTAK:
1. Formannskapet ber rådmannen legge til rette for at private, kommersielle aktører kan
etablere et behandlingsanlegg for ulike former våtorganisk avfall, med tanke på produksjon
av biogass til transportsektoren.
2. Formannskapet ber Rådmannen inngå samarbeid med kommersielle aktører for mulig felles
utnyttelse av våtorganisk avfall. All planlegging og utbygging av innsamlingsordninger må
derfor gjennomføres på en slik måte at dette enkelt lar seg innføre når dette blir aktuelt.
3. Formannskapet ber om at en sak om dette fremmes for bystyret i løpet av høsten.

Sak 179/11
TRAFIKKOPPLÆRING I TRONDHEIM KOMMUNE - TRAFIKALT GRUNNKURS
OG MOPEDOPPLÆRING
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Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar at Trondheim kommune ikke gir tilbud om trafikalt grunnkurs og
mopedopplæring.
2. Formannskapet vedtar at rådmannen går i dialog med frivillige lag og organisasjoner med det
formål å utrede om disse kan nyttiggjøre seg mopedene til opplæring. Dersom drøftingene
viser at dette ikke lar seg gjennomføre, skal mopedene selges.
Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og SP følgende forslag:
1. Formannskapet vedtar at Trondheim kommune søker Statens Vegvesen om godkjenning
som kursarrangør, og gir tilbud om trafikalt grunnkurs og mopedopplæring til elever i
ungdomsskolen fra høsten 2011.
2. Formannskapet ber ordføreren ta kontakt med Samferdselsdepartementet/ Vegdirektoratet
med henstilling om å legge bedre til rette for gjennomføring av trafikalt grunnkurs og
mopedopplæring i ungdomsskolen.
Votering
Sætran m.fleres forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar at Trondheim kommune søker Statens Vegvesen om godkjenning
som kursarrangør, og gir tilbud om trafikalt grunnkurs og mopedopplæring til elever i
ungdomsskolen fra høsten 2011.
2. Formannskapet ber ordføreren ta kontakt med Samferdselsdepartementet/ Vegdirektoratet
med henstilling om å legge bedre til rette for gjennomføring av trafikalt grunnkurs og
mopedopplæring i ungdomsskolen.

Sak 180/11
KALVSKINNET SKOLE - ENDRET ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV
PROSJEKTET OG FINANSIERING
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar å stille garanti for et lån på kr 30.000.000,- som Birralee International
School AS tar opp i Sparebank Midt-Norge i forbindelse med rehabilitering av hovedbygget
ved Kalvskinnet skole.
Det stilles følgende betingelse for garantien:
-

Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 30.000.000,-

-

Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen

-

Garanti gis ved selvskyldnerkausjon.
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-

Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet

-

Lånets løpetid er på maksimalt 30 år

-

Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å
være nedbetalt

2. Vedtak fattes etter kommuneloven § 13, jamfør delegeringsreglementet punkt 2.9.
3. Formannskapet tar for øvrig saken om rehabilitering av Kalvskinnet skole til orientering.
Behandling:
Merethe Baustad Ranum (H) meldte seg innhabil etter forvaltningslovens §6, da hun er medlem
av styret ved Birralee International School.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Primært følgende alternative forslag:
Formannskapet avviser rådmannens forslag til endring av finansieringa av Kalvskinnet skole på
prinsipielt grunnlag da det er eier av eiendommen som skal ha ansvar for finansieringa uavhengig av
om det blir MVA-kompensasjon eller ikke. Bystyrets vedtak i sak 103/10 opprettholdes med den
endring at lånerammen økes fra 35 mill kr til 40 mill kr.
Tilleggsforslag uavhengig av hvilket forslag som får flertall:
1. Birralee International School (BIS) skal betale kostnadsdekkende husleie for alt areal de
leier av Trondheim kommune, inkludert leie for gym-sal.
2. Tall viser at det er elevtallsvekst innenfor tidligere Kalvskinnet skolekrets. Formannskapet
ber derfor at det blir lagt til rette for at det avsettes nok areal til gjenåpning av Kalvskinnet
skole som 1-4 skole fra høsten 2012. Det innebærer at elever i 1. klasse skrives inn ved
Kalvskinnet og at elever som nå går i 1-3 trinn og hører til skolekretsen får tilbud om å
skifte. Tilbudet økes fra år til år med ett trinn i året slik at det blir 1-7 skole i 2015.
Sekundært følgende endringsforslag dersom rådmannens innstilling får flertall:
1. TK og BIS skal ha gjensidig rett til å si opp leieavtalen med 12 mndrs skriftlig varsel i
leieperioden.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo saken utsatt ei uke, i påvente av et notat fra Rådmannen.
VEDTAK:
Saken utsettes ei uke.

Sak 181/11
IT-STRATEGI 2011-2013
Forslag til vedtak:
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Formannskapet vedtar den reviderte IKT-strategien 2011-2013
Behandling:
Votering
Innstillinga enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Formannskapet vedtar den reviderte IKT-strategien 2011-2013

Eventuelt:
Yngve Brox (H) tok opp sine spørsmål om elever uten tilsyn, samt belønningssystemer for god
oppførsel.
Kommunaldirektør Jorid Midtlyng besvarte spørsmålet.

Sak 182/11

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

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE
Forslag til vedtak:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Blussuvoll skole for
J A F f. 12.08.1998.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Blussuvoll skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.
Behandling:
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo på vegne av H og FrP:
Klageren gis medhold.
Votering
Innstillinga ble vedtatt med 7 stemmer (4Ap, 2SV, SP) mot 4 stemmer (2H, FrP, PP) avgitt for
Ranums forslag.
VEDTAK:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Blussuvoll skole for
J A F f. 12.08.1998.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Blussuvoll skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.
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Sak 183/11

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

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE
Forslag til vedtak:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Blussuvoll skole for
S M B f. 08.07.1998.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Blussuvoll skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.
Behandling:
Saken ble behandlet med 10 medlemmer tilstede.
Trond Ole Svenkerud (PP) foreslo:
Klageren gis medhold.
Votering
Innstillinga ble vedtatt med 9 stemmer (4Ap, 2SV, SP, 2H, FrP) mot 1 stemme (PP) avgitt for
Svenkeruds forslag.
VEDTAK:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Blussuvoll skole for
S M B f. 08.07.1998.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Blussuvoll skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.

Sak 184/11

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

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Blussuvoll skole for
S S f. 03.10.1998.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Blussuvoll skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.
Behandling:
Saken ble behandlet med 10 medlemmer tilstede.
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Votering
Innstillinga ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Blussuvoll skole for
S S f. 03.10.1998.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Blussuvoll skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.

Sak 185/11

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

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE
Forslag til vedtak:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Blussuvoll skole for
N K B f. 19.10.1998.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Blussuvoll skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.
Behandling:
Saken ble behandlet med 10 medlemmer tilstede.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo på vegne av H og FrP:
Klageren gis medhold.
Votering
Ranums forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt dermed.
VEDTAK:
Klageren gis medhold.

Sak 186/11

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 Vårres barnehage og
Sverresborg barnehager.
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Behandling:
Saken behandlet med 10 medlemmer tilstede.
Votering
Innstillinga enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak om barnehagetilbud ved Vårres barnehage og
Sverresborg barnehager.

Sak 187/11

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 Solflata barnehage og
Tempe barnehage.
Behandling:
Saken behandlet med 10 medlemmer tilstede.
Votering
Innstillinga enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak om barnehagetilbud ved Solflata barnehage og
Tempe barnehage.

Sak 188/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 førs te ledd nr.2

TRØNDERENERGI AS - MÅLBILDE 2020, BEHOV FOR NY KAPITAL
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens gjennomgang av TrønderEnergi AS’ vedtatte strategi til orientering
Behandling:
Knut Fagerbakke (SV) foreslo slikt tilleggsforslag
Nytt pkt 2 i innstillingen: Formannskapet avviser Trønderenergi AS sin strategi for å skaffe ny
kapital, da den foreslåtte strategien vil medføre en delprivatisering av nettselskapet.
Votering.
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Innstillinga enstemmig vedtatt
Fagerbakkes forslag falt mot 2 stemmer (2SV)
VEDTAK:
Formannskapet tar rådmannens gjennomgang av TrønderEnergi AS’ vedtatte strategi til orientering

Møtet hevet kl. 10.30

Rita Ottervik
Ordfører
Knut Ole Bleke
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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