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Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
Det var meldt følgende inhabiliteter:
Sak 62/11Årsoppgjøret for Trondheim kommunale pensjonskasse: Lars Tvete og Rune Olsø
Sak 63/11 Årsoppgjøret Stavne arbeid og kompetanse: Nina Wikan, Mona Bjørn og Sissel
Trønsdal
Alle er inhabile fordi bystyret fra 31.3.2011 har praktisert bestemmelsen som kommer 01.11.2011 i
forvaltningsloven § 6e om at alle styremedlemmer automatisk er inhabile i videre behandling av saker
i den instans der de sitter i styre.
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 Erling Moe (V):
Christian Frederiks gate i Trondheim
DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Anette Ljosdal Havmo og Merethe Baustad Ranum (H):
Barnas medbestemmelse i barnevernet.
2. Fra Yngve Brox (H), Kristian Dahlberg Hauge (FrP), Espen Agøy Hegge (KrF) og Jon
Gunnes (V):
Politisk dugnad for opprusting av de kommunale veiene i Trondheim
3. Fra Johanne Stoler (Sp), Aase Sætran (Ap), Jan Bojer Vindheim (MDG) og
Knut Fagerbakke (SV):
Langsiktig byvekst og jordvern
4. Fra Sissel Trøns dal (Ap):
Livsglede for eldre som valgfag i ungdomsskolen

Dagens kulturinnslag fra Kulturskolen var ved en fløytetrio bestående av Maren Wessel Berg, Kjersti
Spigset og Karen Engen Økland som spilte Bolivienne og Scicilienne av Henri Tomasi.
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SAKSLISTE
Saksnr.
53/11

Arkivsaksnr.
09/32413
BYBANEUTREDNING OG VALG AV LANGSIKTIGE
KOLLEKTIVLØSNINGER

54/11

11/20157
ÅRSOPPGJØRET FOR 2010

55/11

09/20729
NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011

56/11

11/3200
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

57/11

11/18389
ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE

58/11

11/18402
ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE

59/11

11/19056
TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE

60/11

11/20808
RUTINER OG PRAKSIS FOR KOMMUNENS FINANSFORVALTNING VURDERING VED UAVHENGIG INSTANS

61/11

11/13838
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG - FORDELING AV REGIONALT
TILSKUDD FOR 2010 - 2013

62/11

11/17477
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR
2010

63/11

11/17448
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010

64/11

11/17199
MANGFOLDSRÅDET - ÅRSMELDING 2010

65/11

07/8333
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DETALJREGULERING AV KLÆBUVEIEN 175 SLUTTBEHANDLING
66/11

11/6651
SKOLEBIDRAGSINDIKATORER: PÅ SPORET AV SKOLENS BIDRAG
TIL LÆRING? - PRIVAT FORSLAG FRA ANETTE LJOSDAL HAVMO
(H)

67/11

11/12401
BOLIGSOSIALT FELLESOMRÅDE- PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN
OTTO NILSEN (DEM )

68/11

11/1775
ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET- SØKNAD OM FRITAK

69/11

11/1775
NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN
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Sak 53/11
BYBANEUTREDNING OG VALG AV LANGSIKTIGE KOLLEKTIVLØSNINGER
INNSTILLING:
1) Trondheim kommune anbefaler at kollektivsatsingen baseres på et høystandard busstilbud med
høy framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig og universelt utformet materiell, og
god kvalitet på holdeplasser og informasjon.
2) Stamrutesystemet gjennomgås på nytt ved revisjon av kommuneplanens arealdel og vurderes med
tanke på tilstrekkelig sikring av egne kollektivtraséer. Mulighetene for bedring av tverrgående
rutesamband utredes.
3) En utredning av muligheten for ny stamrute med bane eller buss til Valentinlyst, Brøset og
Dragvoll/Brundalen inkludert tunnel under Tyholt igangsettes høsten 2011. Baneløsningen skal som
forutsetning være kompatibel med eksisterende sporveissystem med sporvidde 1000 mm og brede
vogner.
4) Videre trikkedrift sikres gjennom oppgradering og vedlikehold av infrastrukturen på
Gråkallbanen. Framtidig trasevalg mellom Skansen og Olav Tryggvassons gate vurderes i
sammenheng med øvrige trafikkstrømmer i området.
5) Arbeide på banelegemet søkes prioritert i Miljøpakkens handlingsprogram. Mulig forskuttering
fra Gråkallbanen til dette arbeidet undersøkes.
6) Det arbeides inn mot NSB og sentrale myndigheter for å øke persontrafikken med tog i
Trondheim og nærkommunene. Forhold som bør drøftes inkluderer
• dobbeltspor strekningen Melhus – Stjørdal
• nye holdeplasser langs linja spesielt østover
• økt bruk av tunnelen Stavne – Leangen
• bedret tilbringertjeneste til Værnes flyplass
Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG)
Behandling:
Tone Stav (H) foreslo pva H, FrP alternativ til innstillingen:
1. Trondheim kommune anbefaler at kollektivsatsingen baseres på et høystandard busstilbud med
høy framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig og universelt utformet materiell,
god kvalitet på kollektivtraseer med jevn kjøreveg og høye krav til vedlikehold, og god kvalitet
på holdeplasser og informasjon.
2. Stamrutesystemet gjennomgås på nytt ved revisjon av kommuneplanens arealdel og vurderes
med tanke på tilstrekkelig sikring av egne kollektivtraséer.
3. En utredning av mulighetene for ny stamrute til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll/Brundalen,
inkludert mulig busstunnel under Tyholt, igangsettes høsten 2011.
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4.
5.

Det er ikke aktuelt pr i dag å gå videre med planlegging av et bybanesystem i Trondheim.
Det er ikke aktuelt å finansiere videre drift av trikken hverken med kommunale midler eller med
midler fra transport- og miljøpakken. Det gjennomføres ikke en utvidelse av trikkelinjen.

Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 5.5.2011:
Det gjøres en utredning om utvidelse av trikken gjennom sentrum, forbi solsiden (Innherredsveien) til
Lade. Likeså utredes det en trikkesløyfe mot Lademoen/ KBS senteret samt en trikkesløyfe om
Elgesetergate til Lerkendal/ Sluppen.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF, Ap, SV, V, Sp, MDG tilleggsforslag til innstillingens
pkt 6 (nytt kulepunkt):
• elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknader pva KrF, Ap, SV, V, Sp, MDG:
1. Finansiering av tiltakene nevnt i saken gjøres gjennom bystyrets prioriteringer av Miljøpakkens
midler, og gjennom kommunens budsjett og økonomiplaner.
2. Merknadsstillerne presiserer at økte midler til oppgradering og vedlikehold av Gråkallbanen
ikke skal gå utover tiltakene som allerede ligger i Miljøpakken. Det forutsettes derfor at dette
må finansieres av tilleggsbevilgninger fra staten.
John-Peder Denstad (R) foreslo tillegg til innstillingen pkt 1:
Trondheim kommune anbefaler at kollektivsatsingen baseres på et høystandard busstilbud med høy
framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig og universelt utformet materiell, GOD
KVALITET PÅ KOLLEKTIVTRASEER MED JEVN KJØREVEG OG HØYE KRAV TIL
VEDLIKEHOLD og god kvalitet på holdeplasser og informasjon.
Votering (84 medlemmer til stede):
Stavs forslag fikk 26 stemmer (13H, 13FrP) og falt.
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Denstads forslag fikk 27 stemmer (13H, 1SV, 3V, 3KrF, 3R, 3MDG, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 2-5 ble vedtatt mot 26 stemmer (13H, 13FrP).
Innstillingen pkt 6 ble enstemmig vedtatt.
Agøy Hegges forslag ble enstemmig vedtatt.
Nilsens forslag fikk 1 stemme (1DEM) og falt.
R, PP sluttet seg til merknad 1 fra KrF m fl.
R, PP sluttet seg til merknad 1 fra KrF m fl.
VEDTAK:
1) Trondheim kommune anbefaler at kollektivsatsingen baseres på et høystandard busstilbud med
høy framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig og universelt utformet materiell, og
god kvalitet på holdeplasser og informasjon.
2) Stamrutesystemet gjennomgås på nytt ved revisjon av kommuneplanens arealdel og vurderes med
tanke på tilstrekkelig sikring av egne kollektivtraséer. Mulighetene for bedring av tverrgående
rutesamband utredes.
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3) En utredning av muligheten for ny stamrute med bane eller buss til Valentinlyst, Brøset og
Dragvoll/Brundalen inkludert tunnel under Tyholt igangsettes høsten 2011. Baneløsningen skal som
forutsetning være kompatibel med eksisterende sporveissystem med sporvidde 1000 mm og brede
vogner.
4) Videre trikkedrift sikres gjennom oppgradering og vedlikehold av infrastrukturen på
Gråkallbanen. Framtidig trasevalg mellom Skansen og Olav Tryggvassons gate vurderes i
sammenheng med øvrige trafikkstrømmer i området.
5) Arbeide på banelegemet søkes prioritert i Miljøpakkens handlingsprogram. Mulig forskuttering
fra Gråkallbanen til dette arbeidet undersøkes.
6) Det arbeides inn mot NSB og sentrale myndigheter for å øke persontrafikken med tog i
Trondheim og nærkommunene. Forhold som bør drøftes inkluderer
• dobbeltspor strekningen Melhus – Stjørdal
• nye holdeplasser langs linja spesielt østover
• økt bruk av tunnelen Stavne – Leangen
• bedret tilbringertjeneste til Værnes flyplass
• elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen
FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, SV, V, Sp, MDG, R, PP:
1. Finansiering av tiltakene nevnt i saken gjøres gjennom bystyrets prioriteringer av Miljøpakkens
midler, og gjennom kommunens budsjett og økonomiplaner.
2. Merknadsstillerne presiserer at økte midler til oppgradering og vedlikehold av Gråkallbanen
ikke skal gå utover tiltakene som allerede ligger i Miljøpakken. Det forutsettes derfor at dette
må finansieres av tilleggsbevilgninger fra staten.

Sak 54/11
ÅRSOPPGJØRET FOR 2010
INNSTILLING:
Årsoppgjøret
1. Bystyret vedtar å disponere 15 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
å øke investeringsbudsjett 2011. Styrkingen anvendes til:
• Investeringsrammen til barnehage økes med 8 millioner kroner og skal anvendes til
akuttiltak.
• 7 millioner kroner settes av til en udisponert post.
2. Bystyret vedtar å disponere 2,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
registrering av areal- og bebyggelse i midtbyen.
3. Bystyret vedtar å disponere 0,3 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
tilskudd til MiST(museene i Sør-Trøndelag).
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4. Bystyret vedtar å disponere 2 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
opprettelse av et disposisjonsfond som skal benyttes til tilskudd til Midt-Norsk Filmfond.
Det skal utbetales maksimalt 0,5 millioner per år i perioden 2011-2014.
5. Bystyret vedtar å disponere 0,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
utarbeidelse og gjennomføring av bankanbud, og til utredning om egenkapitaldekningen i
TKP(Trondheim kommunale pensjonskasse).
6. Bystyret vedtar å disponere 3,4 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
prosjekt om framtidig anvendelse av området ved Leütenhaven.
7. Bystyret vedtar å disponere 0,7 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
å bringe kommunens arkiv i tråd med gjeldende bestemmelser.
8. Bystyret vedtar å disponere 2,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
ekstraordinær overføring til Kirkelig fellesråd. 2,4 millioner kroner av overføringen benyttes
til delvis dekning av Kirkelig fellesråds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et
prosjekt med fokus på organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.
9. Bystyret vedtar å disponere 1,82 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010
til dekning av ubalanse i investeringsregnskapet for 2010.
10. Bystyret vedtar å avsette 20,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
disposisjonsfond.
11. Bystyret godkjenner Trondheim kommunes årsregnskap, inkludert regnskap for lånefondet,
for 2010.
12. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2010 (en del av årsrapporten).
13. Bystyret tar rådmannens årsrapport for 2010 til orientering.
14. Bystyret tar rådmannens finansrapport for 2010 til orientering.
3. tertialrapport investeringer
1. Bystyret vedtar å omdisponere 2,6 millioner kroner fra bevilgning til administrasjonslokaler
og rådhuset til finansiering av økte investeringer i gartneriet på Leangen gård.
2. Bystyret vedtar å omdisponere 1,6 millioner kroner fra bevilgning til administrasjonslokaler
og rådhuset til finansiering av kostnadsoverskridelse til tiltakspakken.
3. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 19 millioner kroner til Hegstadmoen
deponi.
4. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 5 millioner kroner til It-investeringer.
5. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 120 millioner kroner til nye
brannstasjoner.
6. Bystyret vedtar å ta opp lån på 144 millioner kroner til dekning av tilbakeført låneramme for
2010. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå
nødvendige låneavtaler.
7. Bystyret tar for øvrig rapporten om status for investeringer etter 3. tertial 2010 til orientering.
FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, MDG, H, FrP og KrF:
Saken har budsjettmessige konsekvenser, og formannskapet viser til forhandlinger mellom partiene
for disponeringer.
Saksorfører: Knut Fagerbakke (SV)
Behandling:
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Aase Sætran (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG alternativ til punkt 10 og nye punkt 11-14
(øvrige punkt forskyves):
10. Bystyret vedtar å avsette 20,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
disposisjonsfond.
a. Bystyrets vedtak om å utnytte minimumsavdragsordningen fullt ut, jf. bystyrets vedtak i sak
161/10,oppheves. Rådmannen gis i fullmakt å vurdere låneportefølgen slik at den gavner
kommunens økonomi og realkapitalsituasjon best mulig. Den tidligere vedtatte økningen av
det verdibevarende vedlikeholdet til infrastruktur i 2011 på 8 millioner kroner finansieres
gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen bes søke å innarbeide årlige styrkinger av
det verdibevarende vedlikeholdet i økonomiplanen for 2012-2015.
b. Bystyret vedtar å øke det verdibevarende vedlikeholdet til infrastruktur med ytterligere 9
millioner kroner i 2011. Økningen finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond.
c. Den resterende del av avsetningen (3,5 millioner kroner) benyttes til delvis finansiering av en
etterskuddsmodell for Trondheim kommunes kraftfond.
11. Bystyret ber rådmannen i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 framlegge en plan for
hvordan vi best mulig kan vedlikeholde realkapitalen i Trondheim kommune.
12. Bystyret ber rådmannen sørge for å reservere midler fra akuttposten til riving av Heimdal
samfunnshus, som er i kommunal eie, for å legge til rette for at Heimdal idrettsforenings bygging
av ny flerbrukshall kan starte til høsten.
13. Bystyret delegerer til formannskapet å godkjenne nødvendig oppgradering av Granåsen i
forbindelse med Word Cup i 2012, fra akuttposten.
14. Rådmannen bes innarbeide gratis SFO for 5.-7.trinn for barn med spesielle behov i budsjett og
økonomiplan 2012-2015.
Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Kirkelig Fellesråd bidrar til gjennomføring av viktige tjenester for kommunens innbyggere.
Kirkelig fellesråd har avlagt regnskap for 2010 med et underskudd på 5,4 millioner kroner, og har
søkt kommunen om midler til inndekning av dette.
Bystyret vedtar å disponere 2,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
ekstraordinær overføring til Kirkelig fellesråd. 2,4 millioner kroner av overføringen benyttes til delvis
dekning av Kirkelig fellesråds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et prosjekt med fokus på
organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.
Bystyret understreker at bevilgningen knyttes til et vilkår om at Kirkelig fellesråds aktivitet tilpasses
tilgjengelige ressurser, og ber Rådmannen i arbeidet med fokus på organisasjonsutvikling og
effektiviseringstiltak ser på muligheter for samdrift med Trondheim kommune om ulike
støttefunksjoner.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo endring innstillingen pkt 1:
Bystyret vedtar å disponere 12 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til å øke
investeringsbudsjett 2011. Styrkingen anvendes til:
• Investeringsrammen til barnehage økes med 8 millioner kroner og skal anvendes til akuttiltak.
• 4 millioner settes av til en udisponert post.
Punkt 8 i innstillingen endres som følger:
Bystyret vedtar å disponere 5,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
ekstraordinær overføring til Kirkelig fellesråd. 5,4 millioner kroner av overføringen benyttes til delvis
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dekning av Kirkelig fellesråds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et prosjekt med fokus på
organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.

Merethe Baustad Ranum (H) fremmet følgende merknad pva H:
Merknadsstillerne ønsker å sikre trygge rammer for familier med barn med spesielle behov. Blant
annet mener vi det er riktig å gå tilbake til ordningen med gratis SFO (5. – 7. trinn) for barn med
spesielle behov allerede fra høsten 2011. Merknadsstillerne ser det som viktig at rådmannen
innarbeider denne ordningen i budsjett og økonomiplan.
Merknadsstillerne mener imidlertid at dette må tas i forbindelse med behandlingen av
tertialrapporten.
Trond Svenkerud (PP) foreslo endring pkt 8:
Denne budsjettposten økes ikke med ca 2,9 mill. Beløpet tilføres kontantbeholdningen.
Mona Bjørn (R) foreslo endring i innstillingen pkt 10:
• Bystyret vedtar å avsette 10, 5 millioner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til styrking
av barne- og familietjenesten på tiltak og forvaltning.
• Bystyret vedtar å avsette 10 millioner kroner regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til prosjekt
for å øke heltidsandelen i Trondheim kommune. Bystyret ber rådmannen i samarbeid
fagforbundene utarbeide tiltak for å oppnå dette målet.
Votering:
Innstillingen unntatt pkt 1, 8, 10 ble enstemmig vedtatt.
Agøy Hegges forslag til pkt 1 fikk 3 stemmer (3KrF) og falt.
Agøy Hegges forslag til pkt 8 ble dermed også ansett som falt.
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Svenkeruds forslag til pkt 8 fikk 1 stemme (1PP) og falt.
Innstillingen pkt 8 ble vedtatt mot 1 stemme (1PP).
Bjørns forslag til pkt 10, 1. kulepkt fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Bjørns forslag til pkt 10, 2. kulepkt fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 10 fikk 7 stemmer (3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Sætrans forslag til pkt 10-14 ble vedtatt mot 6 stemmer (3V, 3KrF).
H, FrP, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m.fl.
FrP, R, KrF, V, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra H, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Årsoppgjøret
1. Bystyret vedtar å disponere 15 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
å øke investeringsbudsjett 2011. Styrkingen anvendes til:
• Investeringsrammen til barnehage økes med 8 millioner kroner og skal anvendes til
akuttiltak.
• 7 millioner kroner settes av til en udisponert post.
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2. Bystyret vedtar å disponere 2,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
registrering av areal- og bebyggelse i midtbyen.
3. Bystyret vedtar å disponere 0,3 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
tilskudd til MiST(museene i Sør-Trøndelag).
4. Bystyret vedtar å disponere 2 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
opprettelse av et disposisjonsfond som skal benyttes til tilskudd til Midt-Norsk Filmfond.
Det skal utbetales maksimalt 0,5 millioner per år i perioden 2011-2014.
5. Bystyret vedtar å disponere 0,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
utarbeidelse og gjennomføring av bankanbud, og til utredning om egenkapitaldekningen i
TKP(Trondheim kommunale pensjonskasse).
6. Bystyret vedtar å disponere 3,4 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
prosjekt om framtidig anvendelse av området ved Leütenhaven.
7. Bystyret vedtar å disponere 0,7 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
å bringe kommunens arkiv i tråd med gjeldende bestemmelser.
8. Bystyret vedtar å disponere 2,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
ekstraordinær overføring til Kirkelig fellesråd. 2,4 millioner kroner av overføringen benyttes
til delvis dekning av Kirkelig fellesråds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et
prosjekt med fokus på organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.
9. Bystyret vedtar å disponere 1,82 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010
til dekning av ubalanse i investeringsregnskapet for 2010.
10. Bystyret vedtar å avsette 20,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
disposisjonsfond.
a. Bystyrets vedtak om å utnytte minimumsavdragsordningen fullt ut, jf. bystyrets vedtak i
sak 161/10,oppheves. Rådmannen gis i fullmakt å vurdere låneportefølgen slik at den
gavner kommunens økonomi og realkapitalsituasjon best mulig. Den tidligere vedtatte
økningen av det verdibevarende vedlikeholdet til infrastruktur i 2011 på 8 millioner kroner
finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen bes søke å innarbeide årlige
styrkinger av det verdibevarende vedlikeholdet i økonomiplanen for 2012-2015.
b. Bystyret vedtar å øke det verdibevarende vedlikeholdet til infrastruktur med ytterligere 9
millioner kroner i 2011. Økningen finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond.
c. Den resterende del av avsetningen (3,5 millioner kroner) benyttes til delvis finansiering av
en etterskuddsmodell for Trondheim kommunes kraftfond.
11. Bystyret ber rådmannen i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 framlegge en plan for
hvordan vi best mulig kan vedlikeholde realkapitalen i Trondheim kommune.
12. Bystyret ber rådmannen sørge for å reservere midler fra akuttposten til riving av Heimdal
samfunnshus, som er i kommunal eie, for å legge til rette for at Heimdal idrettsforenings
bygging av ny flerbrukshall kan starte til høsten.
13. Bystyret delegerer til formannskapet å godkjenne nødvendig oppgradering av Granåsen i
forbindelse med Word Cup i 2012, fra akuttposten.
14. Rådmannen bes innarbeide gratis SFO for 5.-7.trinn for barn med spesielle behov i budsjett
og økonomiplan 2012-2015.
15. Bystyret godkjenner Trondheim kommunes årsregnskap, inkludert regnskap for lånefondet,
for 2010.
16. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2010 (en del av årsrapporten).
17. Bystyret tar rådmannens årsrapport for 2010 til orientering.
18. Bystyret tar rådmannens finansrapport for 2010 til orientering.
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3. tertialrapport investeringer
1. Bystyret vedtar å omdisponere 2,6 millioner kroner fra bevilgning til administrasjonslokaler
og rådhuset til finansiering av økte investeringer i gartneriet på Leangen gård.
2. Bystyret vedtar å omdisponere 1,6 millioner kroner fra bevilgning til administrasjonslokaler
og rådhuset til finansiering av kostnadsoverskridelse til tiltakspakken.
3. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 19 millioner kroner til Hegstadmoen
deponi.
4. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 5 millioner kroner til It-investeringer.
5. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 120 millioner kroner til nye
brannstasjoner.
6. Bystyret vedtar å ta opp lån på 144 millioner kroner til dekning av tilbakeført låneramme for
2010. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå
nødvendige låneavtaler.
7. Bystyret tar for øvrig rapporten om status for investeringer etter 3. tertial 2010 til orientering.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, MDG, H, FrP, PP, DEM:
Kirkelig Fellesråd bidrar til gjennomføring av viktige tjenester for kommunens innbyggere.
Kirkelig fellesråd har avlagt regnskap for 2010 med et underskudd på 5,4 millioner kroner, og har
søkt kommunen om midler til inndekning av dette.
Bystyret vedtar å disponere 2,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til
ekstraordinær overføring til Kirkelig fellesråd. 2,4 millioner kroner av overføringen benyttes til delvis
dekning av Kirkelig fellesråds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et prosjekt med fokus på
organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.
Bystyret understreker at bevilgningen knyttes til et vilkår om at Kirkelig fellesråds aktivitet tilpasses
tilgjengelige ressurser, og ber Rådmannen i arbeidet med fokus på organisasjonsutvikling og
effektiviseringstiltak ser på muligheter for samdrift med Trondheim kommune om ulike
støttefunksjoner.

PRIVAT FORSLAG OG INTERPELLASJONER
PRIVAT FORSLAG
Ordfører foreslo privat forslag fra Erling Moe (V) om Christian Frederiks gate oversendt kultur,
idrett og friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret.

INTERPELLASJONER
1.

Anette Ljosdal Havmo (H) begrunnet sin interpellasjon om barnas medbestemmelse i
barnevernet. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
Anette Ljosdal Havmo (H) foreslo pva H, Ap, SV, Sp, MDG:
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Bystyret ber om at rådmannen i budsjettet for 2012 legger inn midler til å utarbeide en
evalueringsrapport med fokus på hvordan barna og familiene, opplever og erfarer
barnevernstjenestene. Evalueringen skal utføres av eksterne.
Bystyret ber rådmannen igangsette brukerundersøkelser med den hensikt å kartlegge hvordan
barn og unge opplever å bli møtt og kommunisert med, i hvilken grad de opplever å ha riktig
innflytelse på egen situasjon og hvilke faktorer barn og unge selv anser har betydning for at det
skal skje en positiv utvikling i deres liv.
Bystyret ber Ordføreren ta initiativ overfor regjeringen med sikte på å gjøre Trondheim
kommune til forsøkskommune for en lavterskel klageordning for barn og pårørende i
barnevernet. Parallelt med dette bes rådmannen utrede de praktiske sidene ved ei slik
klageordning nærmere.
Kommunens nye databaserte program, der barnevernet måles på kvalitet, skal også inneholde
en vurdering av hvorvidt barnets krav på medvirkning er ivaretatt i tråd med barnekonvensjonen
og barnevernloven.
Bystyret ber om tiltak for styrking av barns rettigheter og mulighet for innflytelse beskrives i
Kvalitetsmeldingen.
Votering:
Havmos forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber om at rådmannen i budsjettet for 2012 legger inn midler til å utarbeide en
evalueringsrapport med fokus på hvordan barna og familiene, opplever og erfarer
barnevernstjenestene. Evalueringen skal utføres av eksterne.
Bystyret ber rådmannen igangsette brukerundersøkelser med den hensikt å kartlegge hvordan
barn og unge opplever å bli møtt og kommunisert med, i hvilken grad de opplever å ha riktig
innflytelse på egen situasjon og hvilke faktorer barn og unge selv anser har betydning for at det
skal skje en positiv utvikling i deres liv.
Bystyret ber Ordføreren ta initiativ overfor regjeringen med sikte på å gjøre Trondheim
kommune til forsøkskommune for en lavterskel klageordning for barn og pårørende i
barnevernet. Parallelt med dette bes rådmannen utrede de praktiske sidene ved ei slik
klageordning nærmere.
Kommunens nye databaserte program, der barnevernet måles på kvalitet, skal også inneholde
en vurdering av hvorvidt barnets krav på medvirkning er ivaretatt i tråd med barnekonvensjonen
og barnevernloven.
Bystyret ber om tiltak for styrking av barns rettigheter og mulighet for innflytelse beskrives i
Kvalitetsmeldingen.
2.

Yngve Brox (H) begrunnet sin interpellasjon pva H, FrP, V, KrF om politisk dugnad for
opprusting av de kommunale veiene i Trondheim. Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita
Ottervik (Ap).

Møteprotokoll for Bystyret, 19.05.2011 (11/20889)

13

Trondheim kommune
Yngve Brox (H) foreslo pva H, FrP, V, KrF:
1. Brøyting skal starte når det er kommet 5 cm snø
2. Budsjettet til vintervedlikehold av veiene skal økes med 8 millioner årlig i forhold til budsjett
2011
3. Rådmannen skal legge frem en sak med forslag til fjerning av vedlikeholdsetterslepet
4. Det skal vurderes å legge ut vedlikeholdet av kommunens veier som OPS-prosjekter
5. Gatelysene i byen skal byttes ut med nye, mer miljøvennlige løsninger
Votering: (84 medlemmer til stede)
Brox’ forslag unntatt pkt 4 fikk 36 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Brox’ forslag pkt 4 fikk 33 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.

3.

Johanne Storler (Sp) begrunnet sin interpellasjon pva Sp, Ap, SV, MDG om langsiktig
byvekst og jordvern. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
Johanne Storler (Sp) foreslo pva Sp, Ap, SV, MDG:
1. Kommuneplanmelding, Langsiktig byvekst og jordvern tas opp til rullering. Den nye planen
skal gi føringer for hvor byen kan/skal vokse. Jordvernet skal legges vekt på, dette i tråd
med statlige føringer som peker på redusert nedbygging av matjord.
2. I den forrige meldinga fra 2005 ble en grønn strek satt ned for å verne dyrka jord. I den nye
meldinga skal den grønne streken inn på offentlige kart og være like bindende som den røde
strek.
3. Den nye meldinga skal være førende for kommende arealdeler i kommuneplanen.
Votering:
Storlers forslag 1 ble vedtatt mot 30 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 1PP, 1DEM).
Storlers forslag 2 ble vedtatt mot 33 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM).
Storlers forslag 3 ble vedtatt mot 30 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 1PP, 1DEM).
VEDTAK:
1. Kommuneplanmelding, Langsiktig byvekst og jordvern tas opp til rullering. Den nye planen
skal gi føringer for hvor byen kan/skal vokse. Jordvernet skal legges vekt på, dette i tråd
med statlige føringer som peker på redusert nedbygging av matjord.
2. I den forrige meldinga fra 2005 ble en grønn strek satt ned for å verne dyrka jord. I den nye
meldinga skal den grønne streken inn på offentlige kart og være like bindende som den røde
strek.
3. Den nye meldinga skal være førende for kommende arealdeler i kommuneplanen.

Trønsdals interpellasjon ble ikke behandlet innenfor den avsatte tiden.

Sak 55/11
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NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011
INNSTILLING:
1. Bystyret viser til vedtak i sak 46/10 om at bystyret etter valget skal bestå av 67 representanter.
Bystyret vedtar i tråd med dette ny formannskapsmodell.
2. Formannskapet skal bestå av 11 medlemmer. Valg til formannskap gjennomføres som
forholdstallsvalg. Bystyrets øvrige medlemmer fordeles på følgende 5 komiteer:
Ø Kontrollkomiteen
Ø Byutviklingskomiteen
Ø Finans, næring og kulturkomiteen
Ø Oppvekstkomiteen
Ø Helse- og velferdskomiteen
Kontrollkomiteen skal ha fire medlemmer, komiteleder skal velges fra opposisjonen og nestleder
blant posisjonen. Antallet medlemmer i de øvrige komiteene vedtas ved konstitueringen.
3. Bystyret vedtar endringer i følgende reglementer som vist i saken
Ø §§ 1.2 og 4.18 i Reglement for bystyret
Ø §§ 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 3.1, og 1.8 i Reglement for formannskapet
Ø §§ 1.9, 1.10, samt ny § 5.2 i Reglement for bystyrekomiteene
Reglement for Kontrollkomiteen legges fram som egen sak. Nye reglement trer i kraft fra og
med bystyrets konstituering etter valget i 2011.
4. Bystyret ber godtgjøringsutvalget fremme forslag før konstitueringa av nytt bystyre, basert på at
de gjeldende ordninger for frikjøp/godtgjøring (vedtatt i 2007) videreføres med følgende
endringer og tillegg:
a. Det settes av 1 million kroner totalt til disposisjon for bystyret og bystyrets organer, som
skal benyttes i tråd med ordførerens beskrivelse i saken.
b. Ordningen med at 100% frikjøp automatisk trer i kraft dersom et bystyremedlem samlet
har 80% eller mer frikjøp, kuttes.
c. Det innføres en representantstøtte på 30 tusen NOK per bystyrerepresentant, som skal gå
til partigruppene. Denne skal benyttes fritt av den enkelte gruppe til aktiviteter/utgifter
knyttet til bystyregruppenes arbeid.
d. Grupperessursen på 40 prosent av kommunalråds godtgjøring som går flatt til alle partier
skal ikke lenger være forbeholdt brukt kun på bystyremedlemmer/varamedlemmer. Det
bemerkes imidlertid at de som mottar frikjøpsmidler skal arbeide med oppgaver pålagt av
den aktuelle bystyregruppen.
e. Dagens ressurs for opplæring til partigruppene kuttes, da denne ansees innbakt i
representantstøtten til gruppene.
f. Godtgjøring til bystyrerepresentantene skal utgjøre 5 prosent av kommunalråds
godtgjøring. Godtgjøringsutvalget bes gjennomgå dagens bestemmelser om avkorting, med
sikte på å fjerne eller endre disse slik at man sikrer en lik praksis av heltidspolitikerne og
bystyremedlemmer for øvrig. Utvalget bes også vurdere godtgjøringen av varamedlemmer
som møter.
Endringene skal gjelde først fra 01.01.2012, og skal tas høyde for i budsjettet for 2012. Inntil
denne datoen gjelder eksisterende ordninger for frikjøp/godtgjøring.
5. Bystyret vedtar at sikring av medvirkning og uttalelser fra kommunens råd: Ungdommens
bystyre, mangfoldsrådet, studentrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, er rådmannens ansvar. Ved større saker som angår rådenes arbeidsområder
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6.
7.

8.

9.

skal rådmannen orientere og innhente synspunkt på et tidlig tidspunkt i arbeidet. Medvirkningen
skal dokumenteres.
Når saksdokumentene er ferdig utarbeidet skal rådmannen sende relevante saker til behandling i
rådene før det sendes de politiske organene for vedtak. Protokoll fra rådenes behandling skal
legges ved saken.
Bystyret skal etter valget i 2011 velge 5 av formannskapets medlemmer til lønns- og
administrasjonsutvalg, og 5 andre av formannskapets medlemmer til kommunens klageorgan.
Bystyret tar til orientering at dersom det ved konstitueringen etter valget i 2011 vedtas innføring
av parlamentarisme, er behov for å konstituere bystyret etter formannskapsmodellen i en
overgangsperiode. For overgangen mellom de to styringssystemene vil bystyret legge til grunn
prosedyren som er beskrevet i saken.
Bystyret er inneforstått med at den i saken beskrevne formannskapsmodellen og foreslåtte
godtgjøringsprinsipper kan bli gjenstand for forhandlinger i forbindelse med bystyrets
konstituering.
Bystyret ber godtgjøringsutvalget gå gjennom pensjonsrettigheter/-ordninger for alle som mottar
frikjøp/godtgjøring, for å sikre en rettferdighet ordning for både deltids- og heltidspolitikere. En
slik gjennomgang bør skje i etterkant av Stortingets gjennomgang og avklaring for å dra nytte av
deres erfaringer og vurderinger.

Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV, KrF, FrP og H følger saken.
Det bemerkes at i tillegg til forslagsstillerne stiller også disse partiene som ikke er representert i
komiteen seg bak forslaget: Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Venstre, Demokratene.
Saksordfører: Rune Olsø (Ap)
Behandling:
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo pva MDG, Ap, SV, Sp, H, FrP, V, KrF, R, PP, DEM
endring i innstillingen pkt 2, siste avsnitt:
Kontrollkomiteens leder skal velges fra opposisjonen og nestleder blant posisjonen. Antall
medlemmer i de ulike komiteene vedtas ved konstitueringen.
Votering:
Innstillingen unntatt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2 og Vindheims forslag ble Vindheims forslag
enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret viser til vedtak i sak 46/10 om at bystyret etter valget skal bestå av 67 representanter.
Bystyret vedtar i tråd med dette ny formannskapsmodell.
2. Formannskapet skal bestå av 11 medlemmer. Valg til formannskap gjennomføres som
forholdstallsvalg. Bystyrets øvrige medlemmer fordeles på følgende 5 komiteer:
Ø Kontrollkomiteen
Ø Byutviklingskomiteen
Ø Finans, næring og kulturkomiteen
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3.

4.

5.

6.
7.

Ø Oppvekstkomiteen
Ø Helse- og velferdskomiteen
Kontrollkomiteens leder skal velges fra opposisjonen og nestleder blant posisjonen. Antall
medlemmer i de ulike komiteene vedtas ved konstitueringen.
Bystyret vedtar endringer i følgende reglementer som vist i saken
Ø §§ 1.2 og 4.18 i Reglement for bystyret
Ø §§ 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 3.1, og 1.8 i Reglement for formannskapet
Ø §§ 1.9, 1.10, samt ny § 5.2 i Reglement for bystyrekomiteene
Reglement for Kontrollkomiteen legges fram som egen sak. Nye reglement trer i kraft fra og med
bystyrets konstituering etter valget i 2011.
Bystyret ber godtgjøringsutvalget fremme forslag før konstitueringa av nytt bystyre, basert på at
de gjeldende ordninger for frikjøp/godtgjøring (vedtatt i 2007) videreføres med følgende
endringer og tillegg:
a. Det settes av 1 million kroner totalt til disposisjon for bystyret og bystyrets organer, som
skal benyttes i tråd med ordførerens beskrivelse i saken.
b. Ordningen med at 100% frikjøp automatisk trer i kraft dersom et bystyremedlem samlet
har 80% eller mer frikjøp, kuttes.
c. Det innføres en representantstøtte på 30 tusen NOK per bystyrerepresentant, som skal gå
til partigruppene. Denne skal benyttes fritt av den enkelte gruppe til aktiviteter/utgifter
knyttet til bystyregruppenes arbeid.
d. Grupperessursen på 40 prosent av kommunalråds godtgjøring som går flatt til alle partier
skal ikke lenger være forbeholdt brukt kun på bystyremedlemmer/varamedlemmer. Det
bemerkes imidlertid at de som mottar frikjøpsmidler skal arbeide med oppgaver pålagt av
den aktuelle bystyregruppen.
e. Dagens ressurs for opplæring til partigruppene kuttes, da denne ansees innbakt i
representantstøtten til gruppene.
f. Godtgjøring til bystyrerepresentantene skal utgjøre 5 prosent av kommunalråds
godtgjøring. Godtgjøringsutvalget bes gjennomgå dagens bestemmelser om avkorting, med
sikte på å fjerne eller endre disse slik at man sikrer en lik praksis av heltidspolitikerne og
bystyremedlemmer for øvrig. Utvalget bes også vurdere godtgjøringen av varamedlemmer
som møter.
Endringene skal gjelde først fra 01.01.2012, og skal tas høyde for i budsjettet for 2012. Inntil
denne datoen gjelder eksisterende ordninger for frikjøp/godtgjøring.
Bystyret vedtar at sikring av medvirkning og uttalelser fra kommunens råd: Ungdommens
bystyre, mangfoldsrådet, studentrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, er rådmannens ansvar. Ved større saker som angår rådenes arbeidsområder skal
rådmannen orientere og innhente synspunkt på et tidlig tidspunkt i arbeidet. Medvirkningen skal
dokumenteres.
Når saksdokumentene er ferdig utarbeidet skal rådmannen sende relevante saker til behandling i
rådene før det sendes de politiske organene for vedtak. Protokoll fra rådenes behandling skal
legges ved saken.
Bystyret skal etter valget i 2011 velge 5 av formannskapets medlemmer til lønns- og
administrasjonsutvalg, og 5 andre av formannskapets medlemmer til kommunens klageorgan.
Bystyret tar til orientering at dersom det ved konstitueringen etter valget i 2011 vedtas innføring
av parlamentarisme, er behov for å konstituere bystyret etter formannskapsmodellen i en
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overgangsperiode. For overgangen mellom de to styringssystemene vil bystyret legge til grunn
prosedyren som er beskrevet i saken.
8. Bystyret er inneforstått med at den i saken beskrevne formannskapsmodellen og foreslåtte
godtgjøringsprinsipper kan bli gjenstand for forhandlinger i forbindelse med bystyrets
konstituering.
9. Bystyret ber godtgjøringsutvalget gå gjennom pensjonsrettigheter/-ordninger for alle som mottar
frikjøp/godtgjøring, for å sikre en rettferdighet ordning for både deltids- og heltidspolitikere. En
slik gjennomgang bør skje i etterkant av Stortingets gjennomgang og avklaring for å dra nytte av
deres erfaringer og vurderinger.

Sak 56/11
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN
INNSTILLING:
1. Bystyret ber Rådmannen oppfylle de forbedringstiltakene som er beskrevet i saken innen dagens
organisasjonsmodell.
2. Bystyret ber enhetene innen kort tid hente fram potensialet og effekter som ligger i bedre
samhandling mellom forvaltning og tiltaksenhetene innen dagens organisering.
3. Bystyret ber om at det pedagogiske sakkyndighetsarbeidet styrkes for å bedre mulighetene for
gjennomføring av grunnopplæringen for utsatte grupper. Det er i denne sammenheng svært viktig at
overgangen mellom barnehage, grunnskolen og videregående skole prioriteres som en viktig del av
arbeidet for å redusere frafallet.
4. Bystyret ber om at det helsefaglige arbeidet styrkes og at det gis tyngde i kommende
tilsettingsprosesser til både stab, forvaltning og tiltak.
5. Bystyret ber Rådmannen fortsatt ha et overordnet fokus på å redusere andre kostnader enn de
som går til tiltakssiden.
FLERTALLSMERKNAD – R, Ap, SV, H; KrF:
Bystyret mener at hovedutfordring for Trondheim kommune er å få flere ansatte i Barne- og
familietjenesten som kan dekke økte behov og jobbe med tettere oppfølging av barn, familier,
skoler, og barnehager på de ulike områdene. Presset er stort innenfor Barne- og
familietjenestens område, og samarbeid og samhandling er krevende også på ressurssiden. Skal
kommunen lykkes i det forebyggende arbeidet og sørge for god nok kvalitet på tjenestene må
ressursene økes, spesielt innen barnevern og PP-tjenesten.
Ansattes mulighet for kompetanseheving er også viktig
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, Ap, KrF:
Trondheim kommune bruker et utrednings- og effektvurderingsverktøy i barnevernet som skal bidra
til å kvalitetssikre utredningene i barnevernet i tillegg til å si noe om hvilken effekt tiltak som
iverksettes av barnevernet har på barnets livssituasjon. Dette for å sikre at tiltak som iverksettes
både er kunnskapsbasert og har ønsket effekt. Det bør vurderes om dette kan utvides til å gjelde
også for PP - tjenesten. Rådmannen bes om å følge dette opp i sak om PP-tjenesten.

Møteprotokoll for Bystyret, 19.05.2011 (11/20889)

18

Trondheim kommune

Saksordfører: Mona Bjørn (R)
Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo tillegg til pkt 4:
Bystyret ber om at det helse og sosialfaglige arbeidet styrkes ….
Votering: (83 medlemmer til stede)
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag fikk 11 stemmer (1Ap, 6SV, 3R, 1Sp) og falt.
Innstillingen pkt 4 ble vedtatt mot 19 stemmer (12H, 3V, 3R, 1DEM).
Innstillingen pkt 5 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
KrF, PP, V, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1 fra komiteen.
PP, V, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra komiteen.
VEDTAK:
1. Bystyret ber Rådmannen oppfylle de forbedringstiltakene som er beskrevet i saken innen dagens
organisasjonsmodell.
2. Bystyret ber enhetene innen kort tid hente fram potensialet og effekter som ligger i bedre
samhandling mellom forvaltning og tiltaksenhetene innen dagens organisering.
3. Bystyret ber om at det pedagogiske sakkyndighetsarbeidet styrkes for å bedre mulighetene for
gjennomføring av grunnopplæringen for utsatte grupper. Det er i denne sammenheng svært viktig at
overgangen mellom barnehage, grunnskolen og videregående skole prioriteres som en viktig del av
arbeidet for å redusere frafallet.
4. Bystyret ber om at det helsefaglige arbeidet styrkes og at det gis tyngde i kommende
tilsettingsprosesser til både stab, forvaltning og tiltak.
5. Bystyret ber Rådmannen fortsatt ha et overordnet fokus på å redusere andre kostnader enn de
som går til tiltakssiden.
FLERTALLSMERKNAD – R, Ap, SV, H, KrF, PP, V, Sp, MDG:
Bystyret mener at hovedutfordring for Trondheim kommune er å få flere ansatte i Barne- og
familietjenesten som kan dekke økte behov og jobbe med tettere oppfølging av barn, familier,
skoler, og barnehager på de ulike områdene. Presset er stort innenfor Barne- og
familietjenestens område, og samarbeid og samhandling er krevende også på ressurssiden. Skal
kommunen lykkes i det forebyggende arbeidet og sørge for god nok kvalitet på tjenestene må
ressursene økes, spesielt innen barnevern og PP-tjenesten.
Ansattes mulighet for kompetanseheving er også viktig
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, Ap, KrF, PP, V, Sp, MDG:
Trondheim kommune bruker et utrednings- og effektvurderingsverktøy i barnevernet som skal bidra
til å kvalitetssikre utredningene i barnevernet i tillegg til å si noe om hvilken effekt tiltak som
iverksettes av barnevernet har på barnets livssituasjon. Dette for å sikre at tiltak som iverksettes
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både er kunnskapsbasert og har ønsket effekt. Det bør vurderes om dette kan utvides til å gjelde
også for PP - tjenesten. Rådmannen bes om å følge dette opp i sak om PP-tjenesten.

Sak 57/11
ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE
INNSTILLING:
1.Bystyret vedtar etablering av nye Nidarvoll barnehage. Bygget er på 1026 m2 brutto.
2. Bystyret vedtar øvre kostnadsramme på 34,0 millioner kroner. Dette inkluderer riving av
eksisterende bygning på tomta, bygging av nye barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr
og inventar og prosjektkostnader. I tillegg kommer 5,9 millioner til reguleringskostnader, oppfølging
av rekkefølgekrav i reguleringsplanen og spesielle tiltak på grunn av geotekniske forhold.
Investeringen finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for 2011.
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.Bystyret vedtar etablering av nye Nidarvoll barnehage. Bygget er på 1026 m2 brutto.
2. Bystyret vedtar øvre kostnadsramme på 34,0 millioner kroner. Dette inkluderer riving av
eksisterende bygning på tomta, bygging av nye barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr
og inventar og prosjektkostnader. I tillegg kommer 5,9 millioner til reguleringskostnader, oppfølging
av rekkefølgekrav i reguleringsplanen og spesielle tiltak på grunn av geotekniske forhold.
Investeringen finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for 2011.

Sak 58/11
ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar etablering av Kattem barnehage. Bygget er på 1055 m2 brutto.
2. Kostnadene godkjennes innenfor en ramme på 39,5 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av
nye barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. Inkludert
i rammen ligger også 4,5 millioner til erverv av tomt, reguleringskostnader og oppfølging av
rekkefølgekrav i reguleringsplanen.
3. Investeringen i 2011 finansieres innenfor vedtatt budsjett 2011 og investeringen i 2012 vil inngå i
rådmannens forslag til budsjett 2012.
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Saksordfører: Anette L. Havmo (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret vedtar etablering av Kattem barnehage. Bygget er på 1055 m2 brutto.
2. Kostnadene godkjennes innenfor en ramme på 39,5 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av
nye barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. Inkludert
i rammen ligger også 4,5 millioner til erverv av tomt, reguleringskostnader og oppfølging av
rekkefølgekrav i reguleringsplanen.
3. Investeringen i 2011 finansieres innenfor vedtatt budsjett 2011 og investeringen i 2012 vil inngå i
rådmannens forslag til budsjett 2012.

Sak 59/11
TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE
INNSTILLING:
Skoleanlegget på Tonstad bygges ut og rehabiliteres innenfor en øvre kostnadsramme på 30 millioner
kroner. Investeringen i 2011 finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for 2011. Investeringen i
2012 innarbeides i rådmannens forslag til budsjett for 2012.
Bystyret viser til vedtak i Formannskapet 26. april 2011 angående skolebygg. Bystyret ber
Rådmannen følge opp dette vedtaket for den videre prosessen og bygging ved Tonstad skole.
Saksordfører: Francis Chagula (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 ble vedtatt mot 9 stemmer (6SV, 3R).
VEDTAK:
Skoleanlegget på Tonstad bygges ut og rehabiliteres innenfor en øvre kostnadsramme på 30 millioner
kroner. Investeringen i 2011 finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for 2011. Investeringen i
2012 innarbeides i rådmannens forslag til budsjett for 2012.
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Bystyret viser til vedtak i Formannskapet 26. april 2011 angående skolebygg. Bystyret ber
Rådmannen følge opp dette vedtaket for den videre prosessen og bygging ved Tonstad skole.

Sak 60/11
RUTINER OG PRAKSIS FOR KOMMUNENS FINANSFORVALTNING VURDERING VED UAVHENGIG INSTANS
INNSTILLING:
1. Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre finansreglementets punkt 3.5 som omhandler frist for
tilpasning til reglementet, slik at det ikke kan gi grunnlag for ulike tolkninger. Endringen
innarbeides ved første revisjon av finansreglementet.
2. Bystyret tar for øvrig attestasjonsrapporten fra Trondheim kommunerevisjon datert 14.04.2011
til etterretning.
Saksordfører: Erling Moe (V)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.

2.

Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre finansreglementets punkt 3.5 som omhandler frist for
tilpasning til reglementet, slik at det ikke kan gi grunnlag for ulike tolkninger. Endringen
innarbeides ved første revisjon av finansreglementet.
Bystyret tar for øvrig attestasjonsrapporten fra Trondheim kommunerevisjon datert 14.04.2011
til etterretning.

Sak 61/11
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG - FORDELING AV REGIONALT TILSKUDD FOR
2010 - 2013
INNSTILLING:
1.
Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til fordelingsnøkkel mellom de regionale
tilskuddspartene vedrørende driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag. I perioden 20102013 skal Trondheim kommunes andel utgjøre 19,86 % av det regionale driftstilskuddet til
Museene i Sør-Trøndelag.
2.
Rådmannen kommer tilbake med forslag til dekning av manglende andel av bevilgning for
2010 i forbindelse med sak om årsoppgjøret for 2010.
3.
Rådmannen delegeres myndighet til å underskrive protokollen fra forhandlingene mellom SørTrøndelag fylkeskommune og vertskommunene.
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Saksordfører: Ismail Salad Elmi (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.

2.
3.

Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til fordelingsnøkkel mellom de regionale
tilskuddspartene vedrørende driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag. I perioden 20102013 skal Trondheim kommunes andel utgjøre 19,86 % av det regionale driftstilskuddet til
Museene i Sør-Trøndelag.
Rådmannen kommer tilbake med forslag til dekning av manglende andel av bevilgning for
2010 i forbindelse med sak om årsoppgjøret for 2010.
Rådmannen delegeres myndighet til å underskrive protokollen fra forhandlingene mellom SørTrøndelag fylkeskommune og vertskommunene.

Sak 62/11
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR 2010
INNSTILLING:
Årsrapporten for 2010 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Lars Tvete (H) og Rune Olsø (Ap) fratrådte da de er styremedlemmer i Trondheim kommunale
pensjonskasse.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Årsrapporten for 2010 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.

Sak 63/11
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE
ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010
INNSTILLING:
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Bystyret fastsetter årsregnskap og årsberetning 2010 for Stavne Arbeid og Kompetanse KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.
Saksordfører: Torgeir Gimse (Ap)
Behandling:
Nina Wikan (H), Mona Bjørn (R) og Sissel Trønsdal (Ap) fratrådte da de er styremedlemmer i
Stavne arbeid og kompetanse KF.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsberetning 2010 for Stavne Arbeid og Kompetanse KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.

Sak 64/11
MANGFOLDSRÅDET - ÅRSMELDING 2010
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner Mangfoldsrådet sin årsmelding for 2010.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner Mangfoldsrådet sin årsmelding for 2010.

Sak 65/11
DETALJREGULERING AV KLÆBUVEIEN 175 SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar detaljregulering av Klæbuveien 175 som vist på kart i målestokk 1:500, merket
Eggen Arkitekter AS senest datert 07.03.11 med bestemmelser senest datert 07.03.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF)
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Behandling:
John Peder Denstad (R) fremmet følgende merknader pva R:
1. I denne saken har en tatt av areal avsatt til grøntstruktur i kommuneplanen for å oppfylle krav til
lekeareal. Bystyret ber om at dette ikke gjentar seg slik at gradvis fortetting undergraver
grøntstrukturen.
2. Barnas representant mener det bør lages fortau i Klæbuveien som er en skolevei. Rådmannen
mener det vil være urimelig å stille rekkefølgekrav om fortau i hele Klæbuveien på en utbygging
på kun 7 boenheter. Rådmannen sier også at det er langt til nærmeste nærmiljøanlegg, men
finner det urimelig å pålegge en slik liten utbygging rekkefølgekrav om nærmiljøanlegg. En stor
del av utbyggingen i Trondheim består av slike mindre utbygginger i tråd med byens
fortettingspolitikk, Som denne utbyggingen øker de presset på veier, parker, nærmiljøanlegg og
andre nødvendige fellesanlegg. Det er rimelig at disse mindre utbygginger er med og bidrar.
Rådmannen bes derfor om å finne fram et system der en enten gjennom rekkefølgebestemmelser
eller på annet vis kan sikre et slikt delbidrag. Dette vil lette byens muligheter til å sørge for
trygge skoleveier, grøntareal, parker, nærmiljøanlegg i de strøk som fortettes mest.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV, MDG sluttet seg til merknad 1 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
SV, MDG, PP sluttet seg til merknad 2 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret vedtar detaljregulering av Klæbuveien 175 som vist på kart i målestokk 1:500, merket
Eggen Arkitekter AS senest datert 07.03.11 med bestemmelser senest datert 07.03.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 66/11
SKOLEBIDRAGSINDIKATORER: PÅ SPORET AV SKOLENS BIDRAG TIL
LÆRING? - PRIVAT FORSLAG FRA ANETTE LJOSDAL HAVMO (H)
INNSTILLING:
Bystyret mener det ikke er riktig å prioritere å bruke ressurser på å utrede muligheten for bruk av
skolebidragsindikatorer på nåværende tidspunkt.
Forslaget avvises.
Saksordfører: Aage Borrmann (Ap)
Behandling:
Anette Ljosdal Havmo (H) tok opp sitt opprinnelige forslag:

Møteprotokoll for Bystyret, 19.05.2011 (11/20889)

25

Trondheim kommune
Bystyret ber Rådmannen utrede muligheten for å implementere skolebidragsindikatorer for
trondheimsskolene beregnet for karakterer i basisfag.
Votering: (82 medlemmer til stede)
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Havmos forslag ble innstillingen vedtatt mot 25
stemmer (12H, 12FrP, 1V) avgitt for Havmos forslag.
VEDTAK:
Bystyret mener det ikke er riktig å prioritere å bruke ressurser på å utrede muligheten for bruk av
skolebidragsindikatorer på nåværende tidspunkt.
Forslaget avvises.

Sak 67/11
BOLIGSOSIALT FELLESOMRÅDE - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN
(DEM)
INNSTILLING
1) Bystyret avviser forslaget.
2) Bystyret ber rådmannen holde fokus på nødvendig vedlikehold av kommunale bygg, samt ha en
kontinuerlig vurdering av beboersammensetning i kommunale bygårder.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Rødt, SV, Ap, H, FrP, PP følger saken:
Merknadsstillerne viser til at svært få gårder har fellesarealer som er egnet til møter, julebord,
kursvirksomhet, sammenkomster eller annen type aktivitet. Det framholdes derfor at mulighetene til å
låne eller leie egnede lokaler i andre kommunale bygg må gjøres kjent.
Der hvor det i dag eksisterer fellesområder i kommunale bygg, må det legges til rette for at disse kan
benyttes til beboerstyrt aktivitet, underlagt enkle retningslinjer som sikrer vedlikehold og sikkerhet i
lokalene.
Der det er ønskelig og praktisk mulig bør det legges til rette for at beboerne skal kunne bidra med
egeninnsats til oppgradering av bomiljøet, for eksempel utearealer.
Klager og konflikter i saker som omhandler kommunale boliger, må løses av kommunen.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 68/11
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ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET- SØKNAD OM FRITAK
Forslag til innstilling:
Hildur Elvevoll Storli fritas fra verv i Bystyret og Kontrollkomiteen for resten av valgperioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Hildur Elvevoll Storli fritas fra verv i Bystyret og Kontrollkomiteen for resten av valgperioden.

Sak 69/11
NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN
Forslag til innstilling:
Kontrollkomiteen 2007 – 2011 pr. 19.05.2011:
Faste medlemmer:
1. Hilde Opoku, MDG, nestleder
2. Nils A Nesjan, Ap
3. Rita Kumar, Ap
4. Jon Steinar Gudmundsson, H
5. Morten Kokaas, FrP, leder
6. Jorunn Kofoed, FrP
7. Erling Moe, V

Vara for nr. 1:
1. Solveig Aasmul, SV
2. Magne Vågsland, R
3. Torbjørn Modig, SV
Vara for nr 2 og 3:
1. Tommy Sletta, Ap
2. Terje Aaberg, Ap
3. Erna Wiker, Ap
4. Lars Stene, Sp
Vara for nr 4:
1. Geir Arne Aune Hovd, H
2. Randi Storsve Lundquist, H
Vara for nr 5 og 6:
1. Torfinn Svanem, FrP
2. Geir Almaas, FrP
3. Kent Johansen, FrP
4. Roger Skjetlein, Frp
5. Karl Egil Rønning, FrP
Vara for nr 7:
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1. Kitt Larsen, KrF
2. Fred Helmersen, PP
3. Magne Mæhre, V
4. Bjarne Mathisen, DEM

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollkomiteen 2007 – 2011 pr. 19.05.2011:
Faste medlemmer:
1. Hilde Opoku, MDG, nestleder
2. Nils A Nesjan, Ap
3. Rita Kumar, Ap
4. Jon Steinar Gudmundsson, H
5. Morten Kokaas, FrP, leder
6. Jorunn Kofoed, FrP
7. Erling Moe, V

Vara for nr. 1:
1. Solveig Aasmul, SV
2. Magne Vågsland, R
3. Torbjørn Modig, SV
Vara for nr 2 og 3:
1. Tommy Sletta, Ap
2. Terje Aaberg, Ap
3. Erna Wiker, Ap
4. Lars Stene, Sp
Vara for nr 4:
1. Geir Arne Aune Hovd, H
2. Randi Storsve Lundquist, H
Vara for nr 5 og 6:
1. Torfinn Svanem, FrP
2. Geir Almaas, FrP
3. Kent Johansen, FrP
4. Roger Skjetlein, Frp
5. Karl Egil Rønning, FrP
Vara for nr 7:
1. Kitt Larsen, KrF
2. Fred Helmersen, PP
3. Magne Mæhre, V
4. Bjarne Mathisen, DEM
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Møtet hevet kl. 2205.

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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