Trondheim kommune

Møteprotokoll
Finans- og næringskomiteen
Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Møtedato: 07.04.2011
Tid: Kl 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Pkt. 1

Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4

Elin Kvikshaug Berntsen, Arne Byrkjeflot, Roger Holmeng, Lars Tvete,
Torgny Hagerup, Eva Henriette Mohn
Anita Utseth, Aasta Loholt, Synne Bendal, Torill Rove, Arne Waldemar
Olsen, Anne Sophie Hunstad
Rune Olsø, Arne Bjørlykke, Trine Sumstad Wigtil, Torgeir Gimse, Niklaus
Haugrønning, Odd Anders With, Ingvill Kvernmo
Rådgiverne Egil Furre (sak 8/11), Marianne Langedal (sak 9/11) og
Gjermund Aabergsjord (sak 10/11)
Komiteleder Elin Kvikshaug Berntsen
Komitesekretær Knut Ole Bleke

Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Komiteleder Elin Kvikshaug Berntsen foreslo sak 11/11 utsatt til neste møte.
Godkjenning av protokoll fra møte 17. mars 2011
Godkjent
Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Ingen meldt
Direktørenes orienteringer
Utgår
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SAKSLISTE
Saksnr.
8/11

Arkivsaksnr.
09/21862
STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016.
HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM
KOMMUNES ARBEID MED KULTURNÆRINGER

9/11

08/248
SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILSYN MED FEIING OG SERVICE
AV VARMEANLEGG

10/11

11/1496
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE PÅ
TILLER

11/11

09/20729
NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011
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Sak 8/11
STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016.
HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM KOMMUNES
ARBEID MED KULTURNÆRINGER
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Arne Byrkjeflot (Rødt) foreslo slik uttalelse:
Finans og næringskomiteen støtter handlingsplan 2010-2012.
Å legge til rette for at flere skal kunne leve av sitt arbeid med kunst og kultur er positivt. Det er
allikevel viktig å understreke at kunst og kultur ikke nødvendigvis har som eneste mål å være en vare
som skal produsere merverdi og at kunst og kultur har en verdi i seg selv uavhengig av økonomisk
lønnsomhet.
Anita Utseth (Sp) foreslo slik uttalelse:
Kommunen skal fortsatt bidra til å bygge opp robuste kunstmiljø slik at profesjonelle kunstnere
ønsker å bosette seg og virke i Trondheim. Dette er avgjørende for å kunne utvikle kulturnæring
Trondheim kommune har en viktig rolle i forhold til å lage møteplasser mellom det profesjonelle
kunstfeltet og næringslivet. Kommunen skal oppmuntre til og legge til rette for samarbeid innenfor
kunstfelt og på tvers av kunstfelt.
Erfaringene med kommunens nåværende satsing på kulturnæring må gjennomgås i forhold til de
målsettinger som ble satt knyttet til de ulike prosjektene. En dokumentasjon på hva prosjektene har
lyktes med og hva som gjenstår vil være en viktig læring både i forhold til framtidig utvikling av disse
prosjektene og utvikling av annen kulturnæring.
Votering
Byrkjeflot og Utseths forslag ble samla vedtatt mot 1 stemme (FrP)
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Finans- og næringskomiteen gir slik
UTTALELSE:
Finans og næringskomiteen støtter handlingsplan 2010-2012.
Å legge til rette for at flere skal kunne leve av sitt arbeid med kunst og kultur er positivt. Det er
allikevel viktig å understreke at kunst og kultur ikke nødvendigvis har som eneste mål å være en vare
som skal produsere merverdi og at kunst og kultur har en verdi i seg selv uavhengig av økonomisk
lønnsomhet.
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Kommunen skal fortsatt bidra til å bygge opp robuste kunstmiljø slik at profesjonelle kunstnere
ønsker å bosette seg og virke i Trondheim. Dette er avgjørende for å kunne utvikle kulturnæring
Trondheim kommune har en viktig rolle i forhold til å lage møteplasser mellom det profesjonelle
kunstfeltet og næringslivet. Kommunen skal oppmuntre til og legge til rette for samarbeid innenfor
kunstfelt og på tvers av kunstfelt.
Erfaringene med kommunens nåværende satsing på kulturnæring må gjennomgås i forhold til de
målsettinger som ble satt knyttet til de ulike prosjektene. En dokumentasjon på hva prosjektene har
lyktes med og hva som gjenstår vil være en viktig læring både i forhold til framtidig utvikling av disse
prosjektene og utvikling av annen kulturnæring.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 9/11
SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILSYN MED FEIING OG SERVICE AV
VARMEANLEGG
Innstilling:
1. Bystyret vedtar innføring av saksbehandlingsgebyr for tilsyn med feiing og service av
varmeanlegg i Trondheim kommune med hjemmel i Forskrift om krav om feiing av og service
på varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
2. Gebyrsatsene fastsettes i gebyrregulativet for Trondheim kommune og revideres årlig
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Saken ble behandlet med 12 medlemmer tilstede
Saksprotokoll fra formannskapets behandling utdelt
Votering.
Innstillinga ble vedtatt mot 3 stemmer (2FrP, PP).
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar innføring av saksbehandlingsgebyr for tilsyn med feiing og service av
varmeanlegg i Trondheim kommune med hjemmel i Forskrift om krav om feiing av og service
på varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
2. Gebyrsatsene fastsettes i gebyrregulativet for Trondheim kommune og revideres årlig
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Saksordfører: Eva Henriette Mohn (FrP)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 10/11
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE PÅ TILLER
Innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1 250 000,- som Tiller idrettslag tar opp i Sparebanken
Midt-Norge, i forbindelse med etablering av kunstgressbane på kommunal eiendom ved Kristen
Videregående skole Trøndelag (KVT) på Tiller.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 250 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garanti gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 10 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Saken ble behandlet med 12 medlemmer tilstede.
Saksprotokoll fra formannskapets behandling utdelt
Det ble påpekt en tallfeil på side 3 i saksframlegget der det i første avsnitt står at lånebehovet er ca
1 450 000,- Riktig tall skal være 1 250 000,-.
Votering.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Saken sendes bystyret med slik
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INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1 250 000,- som Tiller idrettslag tar opp i Sparebanken
Midt-Norge, i forbindelse med etablering av kunstgressbane på kommunal eiendom ved Kristen
Videregående skole Trøndelag (KVT) på Tiller.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 250 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garanti gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 10 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 11/11
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:
o Kontrollkomiteen – 7 medlemmer, hvorav 6 er faste bystyremedlemmer og et er
varamedlem til bystyret
o Byutviklingskomiteen
o Finans, næring og kulturkomiteen
o Oppvekstkomiteen
o Helse- og velferdskomiteen
Antallet medlemmer i komiteene vedtas ved konstitueringen, f eks slik:
BY - 15, FNK – 13, OV – 11, HV – 11.
3. Bystyret vedtar endringer i følgende reglementer som vist i saken
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o §§ 1.2 og 4.18 i Reglement for bystyret
o §§ 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 3.1, og 1.8 i Reglement for formannskapet
o §§ 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 slutter seg til ordførerens vurderinger vedrørende godtgjøringsordninger og
gruppestøtte, og ber godtgjøringsutvalget fremme forslag til endringer i
godtgjøringsreglementet basert på modell A, før konstituering av nytt bystyre.
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
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.
6. Bystyret skal etter valget i 2011 velge 5 av formannskapets medlemmer til lønns- og
administrasjonsutvalg, og 5 andre av formannskapets medlemmer til kommunens klageorgan.
7. Bystyret tar til orientering at det ved konstitueringen etter valget i 2011 som innebærer
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.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Saksprotokoll fra formannskapets behandling utdelt.
Saken utsatt til neste møte, jfr konstitueringa av møtet.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Møtet hevet kl 1745

Møteprotokoll for Finans- og næringskomiteen, 07.04.2011 (11/16912)

7

Trondheim kommune

Elin Kvikshaug Berntsen
Komiteleder
Knut Ole Bleke
Komitesekretær
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