Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 31.05.2011
Tid: kl 09.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, John Stene, Geir Waage,
Sissel Trønsdal, Johanne Storler, Yngve Brox, Merethe Baustad Ranum,
Kristian Dahlberg Hauge, Jon Gunnes
Elin Kvikshaug Berntsen
Ordfører Rita Ottervik
Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen,
Helge Garåsen, Carl-Jakob Midttun, Anne Behrens, rådgiver Roald
Birkelund

Fungerende ordfører Knut Fagerbakke
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Merethe Baustad Ranum og Knut Fagerbakke er inhabil jf forvaltningslovens § 6d, i sak 153/11 da
de er styremedlemmer i hhv Trondheimssolistene og stiftelsen Jazzfestival
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 24.05.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Jon Gunnes (V) meldte et spørsmål om offentlig bygg på Leüthenhaven.
Yngve Brox (H) meldte et spørsmål om vedlikeholdsarbeid på nattetid
Sissel Trønsdal (Ap) meldte et spørsmål om evaluering av plan for selvmordsforebyggende arbeid
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) meldte et spørsmål om klausulering av landbrukseiendommer ved
Jonsvatnet
Aase Sætran (Ap) etterlyste sak om mopedopplæring
Yngve Brox (H) meldte et spørsmål om elever uten tilsyn som vil bli besvart 15.06.2011
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SAKSLISTE
Saksnr.
153/11

Arkivsaksnr.
11/17385
KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING MAI 2011

165/11

11/23940
REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011

167/11

11/22618
TRONDHEIMSREGIONEN - EVALUERING AV PERIODEN

168/11

11/13252
HØRING - NOU 2010:13 ARBEID FOR HELSE - SYKEFRAVÆR OG
UTSTØTING I HELSE - OG OMSORGSSEKTOREN

169/11

11/15489
KOMMUNENS UTTALELSE TIL LANDSVERNEPLAN
HELSESEKTOREN

170/11

11/19988
SLUTTRAPPORT OM SAKSBEHANDLING AV OPPREISNING TIL
TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - UTVIDET FRIST

171/11

10/21793
TORGARDEN OG KVENNILD, NYE VEGNAVN

172/11

11/24834
KOMPENSAJONSAVTALER FOR VANNRETTIGHETEN I
LEIRSJØVASSDRAGET
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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:
Behandling i møte 18.05.2011:
VEDTAK:
Saken sendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for uttalelse før endelig behandling i
formannskapet:
UTTALELSE fra Kultur-, idrett, og friluftslivskomiteen 24.05.2011:
Komiteen gir sin tilslutning til Rådmannens innstilling.
Behandling i møte 31.05.2011:
Yngve Brox (H) foreslo følgende tilleggsforslag på vegne av H og Ap:
Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra kulturfondet 2011:
Kroner 50.000,- til Trondheim jazzfestival som bidrag til konferanse under Trondheim jazzfestival
2012.
For fremtiden bør alle søknader foreligge i saksframstillingen.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget del en ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP)
Tilleggsforslagets siste setning ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra kulturfondet 2011:
Prosjekt
Trondheimsolistene og Henning Sommero: Konsertturne i Israel og Palestina
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Jubileumsbok, Trondheim brannvesens 150-årsjubileum
WC hopp 2012
Trondheim jazzfestival konferanse 2012.

200.000
300.000
50.000

SUM:

900.000

Tilskuddet til jubileumsbok i forbindelse med Trondheim brannvesens 150-årsjubileum videreføres
med kroner 200.000 i 2012.
For fremtiden bør alle søknader foreligge i saksframstillingen.

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

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

2. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre detaljerte budsjettkorreksjoner.
3. Bystyret tar for øvrig fremlagte regnskapsrapport etter 1. tertial 2011 til orientering.
Baustad Ranums tilleggsforslag følger saken
Behandling:
Behandling i møte 24.05.2011:
VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for uttalelse før endelig behandling i formannskapet:
UTTALELSE fra Finans- og næringskomiteen 26.05.2011:
Finans- og næringskomiteen tar saken til orientering
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar følgende korreksjoner av driftsbudsjettet for 2011 (tall i millioner kroner):
Utgifter til lønnsoppgjøret i 2011 økes med
Utgifter til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn økes med
Utgifter til egenandeler forsikringsskader økes med
Utgifter til Trøndelag brann- og redningstjeneste økes med
Forutsatt innsparing ved redusert tomgangstap boliger endres med
Avsetning til disposisjonsfond økes med
Frie inntekter økes med
Andre generelle statstilskudd økes med

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

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

Saksordfører: Knut Fagerbakke (SV)

Sak 167/11
TRONDHEIMSREGIONEN - EVALUERING AV PERIODEN
Forslag til vedtak:
Gjennomføring av vedtak 27.02.2009 i Trondheimsregionen-regionrådet og etterfølgende
vedtektsendringer har videreutviklet Trondheimsregionen til et viktig og nødvendig samarbeidsorgan.
Formålet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal
konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med
Trøndelag og Midt-Norge.
Formannskapet i Trondheim (valgperioden 2007-11) viser til saksfremleggets del B som
utgangspunkt for videreføring av samarbeidet i valgperioden 2011-15
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Gjennomføring av vedtak 27.02.2009 i Trondheimsregionen-regionrådet og etterfølgende
vedtektsendringer har videreutviklet Trondheimsregionen til et viktig og nødvendig samarbeidsorgan.
Formålet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal
konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med
Trøndelag og Midt-Norge.
Formannskapet i Trondheim (valgperioden 2007-11) viser til saksfremleggets del B som
utgangspunkt for videreføring av samarbeidet i valgperioden 2011-15

Sak 168/11
HØRING - NOU 2010:13 ARBEID FOR HELSE - SYKEFRAVÆR OG UTSTØTING I
HELSE - OG OMSORGSSEKTOREN
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringssvar på NOU 2010:13.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringssvar på NOU 2010:13.

Sak 169/11
KOMMUNENS UTTALELSE TIL LANDSVERNEPLAN FOR HELSESEKTOREN
Forslag til vedtak:
Trondheim kommunes uttalelse til Landsverneplan for helsesektoren er det som fremgår av
saksfremstillingen nedenfor.
Formannskapet vil spesielt understreke at fredning ikke må føre til at Østmarkas funksjon som
psykiatrisk helseinstitusjon, eller Brøsets fremtidige utvikling som klimanøytral bydel, blir truet eller
vesentlig vanskeliggjort.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Trondheim kommunes uttalelse til Landsverneplan for helsesektoren er det som fremgår av
saksfremstillingen nedenfor.
Formannskapet vil spesielt understreke at fredning ikke må føre til at Østmarkas funksjon som
psykiatrisk helseinstitusjon, eller Brøsets fremtidige utvikling som klimanøytral bydel, blir truet eller
vesentlig vanskeliggjort.

Sak 170/11
SLUTTRAPPORT OM SAKSBEHANDLING AV OPPREISNING TIL TIDLIGERE
BARNEVERNSBARN - UTVIDET FRIST
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rapporten om sluttbehandlingen av saker om oppreisning til tidligere
barnevernsbarn etter utvidet frist, til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar rapporten om sluttbehandlingen av saker om oppreisning til tidligere
barnevernsbarn etter utvidet frist, til orientering.

Sak 171/11
TORGARDEN OG KVENNILD, NYE VEGNAVN
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar følgende nye vegnavn ved Torgarden og Kvennild:
• Torgardsvegen – Tar av fra Østre Rosten ca. 100 m øst for rundkjøring i krysset Østre
Rosten – Brøttemsvegen, går sørover og ender blindt
• Torgardstrøa – Tar av østover fra Torgardsvegen ca. 450 m sør for Østre Rosten
Vegene og området er vist i detaljkart datert 20.04.2010 og oversiktskart datert 21.05.2010.
Behandling:
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Merethe Baustad Ranum (H) foreslo følgende endringsforslag:
Formannskapet vedtar følgende nye vegnavn ved Torgarden og Kvennild:
Torgårdsvegen – Tar av fra Østre Rosten ca. 100 m øst for rundkjøring i krysset Østre
Rosten – Brøttemsvegen, går sørover og ender blindt
Torgårdstrøa – Tar av østover fra Torgardsvegen ca. 450 m sør for Østre Rosten
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Baustad Ranum fikk forslaget
fremmet av Baustad Ranum 8 stemmer (4Ap, 2H, 1FrP, 1V) mot 3 stemmer ( 2SV, 1Sp) avgitt for
innstillingen.
VEDTAK:
Formannskapet vedtar følgende nye vegnavn ved Torgarden og Kvennild:
• Torgårdsvegen – Tar av fra Østre Rosten ca. 100 m øst for rundkjøring i krysset Østre
Rosten – Brøttemsvegen, går sørover og ender blindt
• Torgårdstrøa – Tar av østover fra Torgardsvegen ca. 450 m sør for Østre Rosten
Vegene og området er vist i detaljkart datert 20.04.2010 og oversiktskart datert 21.05.2010.

Sak 172/11
KOMPENSAJONSAVTALER FOR VANNRETTIGHETEN I LEIRSJØVASSDRAGET
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet ber Rådmannen si opp de kompenserende avtalene om leveranse av fri kraft
til rettighethaverne i Leirsjøvassdraget 2 år i forkant av ferdigstillelse av ny
reservevannsløsning.
2. Formannskapet slutter seg til vurderingen om at Trondheim kommune ikke kompenserer
rettighetshaverne ut over oppsigelsestiden.
3. Formannskapet ber Rådmannen som rette innstans ivareta Trondheim kommune sine
interesser i eventuelle rettslige oppgjør som følger av saken.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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1. Formannskapet ber Rådmannen si opp de kompenserende avtalene om leveranse av fri kraft
til rettighethaverne i Leirsjøvassdraget 2 år i forkant av ferdigstillelse av ny
reservevannsløsning.
2. Formannskapet slutter seg til vurderingen om at Trondheim kommune ikke kompenserer
rettighetshaverne ut over oppsigelsestiden.
3. Formannskapet ber Rådmannen som rette innstans ivareta Trondheim kommune sine
interesser i eventuelle rettslige oppgjør som følger av saken.

Eventuelt:
1.Jon Gunnes (V) stilte spørsmål om offentlig bygg på Leüthenhaven.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
2.Yngve Brox (H) stilte spørsmål om vedlikeholdsarbeid på nattetid.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
3.Sissel Trønsdal (Ap) stilte spørsmål om evaluering av plan for selvmordsforebyggende arbeid.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.
4.Kristian Dahlberg Hauge (FrP) stilte spørsmål om klausulering av landbrukseiendommer ved
Jonsvatnet
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
5.Aase Sætran (Ap) etterlyste sak om mopedopplæring, og fikk svar fra rådmann Elin Rognes Solbu
om at saken legges frem for politisk behandling 15.06.2011

Møtet hevet kl. 09.55

Knut Fagerbakke
Fung.ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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