Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 21.06.2011
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, Aase Sætran, John
Stene, Johanne Storler, Yngve Brox, Merethe Baustad Ranum, Kristian
Dahlberg Hauge, Jon Gunnes
Elin Kvikshaug Berntsen; Randi Sakshaug
Geir Waage, Sissel Trønsdal
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 (H) meldte seg innhabil etter forvaltningslovens §6d i sak 180/11, da hun er
medlem av styret ved Birralee International School.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Aase Sætran (Ap) meldte et spørsmål angående sandvolleyballbane på Vikåsen
Randi Sakshaug (Ap) meldte et spørsmål angående Scenekunst – Barnas teater i Trondheim
Kommunaldirektør Morten Wolden meldte en orientering angående hoppanlegget ved Granåsen
Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen meldte en orientering angående praksis for fartsdemping i
kollektivtrase
Aase Sætran meldte et spørsmål angående Åsveien skole
Merethe Baustad Ranum (H) og Elin Kvikshaug Berntsen (SV) meldte et spørsmål om
svømmekapasitet i basseng.
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SAKSLISTE
Saksnr.
180/11

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

189/11

11/15024
SKOLESVØMMING

190/11

11/27140
VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL

191/11

11/26497
STATUSOPPDATERING FOR TRONDHEIM KOMMUNES
HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV FATTIGDOM 2011

192/11

11/8814
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 20122015 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

193/11

11/26820
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE
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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 omfatterer kun hovedstolen

-

Garanti gis ved selvskyldnerkausjon.

-

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:
Behandling i møte 15.06.2011:
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
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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.
Behandling i møte 21.06.2011:
Et notat fra rådmannen datert 16.06.2011 var sendt formannskapets medlemmer i forkant av møtet.
Merethe Baustad Ranum (H) fratrådte jf forvaltningslovens §6d, 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.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og avvisningsforslaget fremmet av Fagerbakke ble
innstillingen vedtatt med 8 stemmer (4Ap, 1Sp, 1H, 1FrP, 1V) mot 2 stemmer (2SV) avgitt for
Fagerbakkes forslag
Fagerbakkes tilleggsforslag 1 fikk 2 stemmer (2SV) og falt
Fagerbakkes tilleggsforslag 2 fikk 2 stemmer (2SV) og falt

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
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ved Kalvskinnet skole.
Det stilles følgende betingelse for garantien:
-

Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 30.000.000,-

-

Garantiansvaret omfatterer kun hovedstolen

-

Garanti gis ved selvskyldnerkausjon.

-

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.

Sak 189/11
SKOLESVØMMING
Forslag til innstilling:
1. Bystyret vedtar å prioritere intensive svømmekurs for dem som ikke er svømmedyktige etter
4. trinn i tråd med rådmannens forslag.
2. En økning av det totale timetallet til svømmeopplæringen for skolene i Trondheim vurderes
på nytt når intensive svømmekurs er evaluert og økonomiplanen gir rom for det.
3. Bystyret ber om at fremtidig bassengbehov utredes nærmere.
Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp:
1. Formannskapet vedtar å prioritere intensive svømmekurs for dem som ikke er
svømmedyktige etter 4. trinn i tråd med rådmannens forslag.
2. Formannskapet ønsker å øke det totale timetallet til svømmeopplæring for elevene i
Trondheim og å utnytte kapasiteten i kommunens svømmeanlegg maksimalt. Rådmannen bes
derfor komme tilbake med sak som redegjør for den totale bassengkapasiteten i Trondheim,
herunder bedre utnyttelse av skolebassengene samt bassenget ved Havstein Helse- og
velferdssenter. Saken må skissere hvordan utvidet svømmeopplæring i Trondheimskolen kan
organiseres på best mulig måte i bydelene for å få kortest mulig reise for elevene. I tillegg må
det redegjøres for muligheten for at egne ansatte i skole og SFO kan stå for opplæringen.
Rådmannen bes vurdere å holde noen av skolebassengene åpne i sommermånedene.
Saken må legges fram før Rådmannen legger fram budsjett for 2012.
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3. Formannskapet ber om at fremtidig bassengbehov utredes nærmere.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Sætran ble ble forslaget fremmet
av Sætran enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar å prioritere intensive svømmekurs for dem som ikke er
svømmedyktige etter 4. trinn i tråd med rådmannens forslag.
2. Formannskapet ønsker å øke det totale timetallet til svømmeopplæring for elevene i
Trondheim og å utnytte kapasiteten i kommunens svømmeanlegg maksimalt. Rådmannen bes
derfor komme tilbake med sak som redegjør for den totale bassengkapasiteten i Trondheim,
herunder bedre utnyttelse av skolebassengene samt bassenget ved Havstein Helse- og
velferdssenter. Saken må skissere hvordan utvidet svømmeopplæring i Trondheimskolen kan
organiseres på best mulig måte i bydelene for å få kortest mulig reise for elevene. I tillegg må
det redegjøres for muligheten for at egne ansatte i skole og SFO kan stå for opplæringen.
Rådmannen bes vurdere å holde noen av skolebassengene åpne i sommermånedene.
Saken må legges fram før Rådmannen legger fram budsjett for 2012.
3. Formannskapet ber om at fremtidig bassengbehov utredes nærmere.

Sak 190/11
VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL
Forslag til 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.
IV. Brukerorganisasjoner skal alltid uttale seg og akseptere ny teknologi.
V. 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.
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3. Bystyret vedtar handlingsdel som vist i saken under kapittel 11.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
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.
IV. Brukerorganisasjoner skal alltid uttale seg og akseptere ny teknologi.
V. 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.

Sak 191/11
STATUSOPPDATERING FOR TRONDHEIM KOMMUNES HANDLINGSPLAN FOR
BEKJEMPELSE AV FATTIGDOM 2011
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar statusoppdateringen for fattigdomsplanen for 2011 til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet tar statusoppdateringen for fattigdomsplanen for 2011 til orientering.
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Sak 192/11
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2012-2015
FASTSETTING AV PLANPROGRAM
Forslag til vedtak:
Formannskapet fastsetter planprogram for Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 20122015.
Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen fortsetter ut fra målsetningene som er fastsatt i
planprogrammet, med mål om at ny trafikksikkerhetsplan kan vedtas innen utgangen av 2011.
Behandling:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo at saken sendes Byutviklingskomiteen, Oppvekstkomiteen og
Kultur, idrett- og friluftslivskomiteens for uttalelse før ferdigbehandling i formannskapet.

VEDTAK:
Saken sendes Byutviklingskomiteen, Oppvekstkomiteen og Kultur, idrett- og friluftslivskomiteens for
uttalelse før ferdigbehandling i formannskapet.

Eventuelt:
1.Aase Sætran (Ap) stilte spørsmål angående sandvolleyballbane på Vikåsen
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Morten Wolden.
2.Randi Sakshaug (Ap) stilte spørsmål angående Scenekunst – Barnas teater i Trondheim
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Morten Wolden.
3.Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte angående hoppanlegget ved Granåsen.
4.Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte angående praksis for fartsdemping i
kollektivtrase5.Aase Sætran stilte spørsmål angående Åsveien skole.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
6. Merethe Baustad Ranum (H) stilte spørsmål om svømmekapasitet i basseng.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.
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Sak 193/11
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BLUSSUVOLL SKOLE

VEDTAK:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Blussuvoll skole.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Blussuvoll skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.

Møtet hevet kl. 09.20

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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