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Ordfører opplyste om tilleggssak lagt ut på plassene: Sak 39/11 Valg av møtefullmektiger til
Trondheim forliksråd.
Innkalling og sakliste med nevnte tilleggssak ble enstemmig vedtatt.
Ordfører opplyste om følgende angående habilitetsvurderinger
Rune Olsø (Ap) og Lars Tvete (H) er som styremedlemmer i pensjonskassen inhabile jf
forvaltningslovens § 6e i sak 28/11 Vedtekter for Trondheim kommunale pensjonskasse.
Arne Byrkjeflot (R) som varamedlem til styret i pensjonskassen sin habilitet i samme sak må
vurderes i forhold til forvaltningslovens §6 andre ledd.
John Stene (Ap) er, som styremedlem i direksjonen for Stiftelsen Trondhjem Borgerlige realskole,
inhabil jf forvaltningslovens § 6e i sak 30/11 Detaljregulering av Vår Frues gt, Thora Storms
videregående skole.
Habiliteten til Torbjørn Solem (Ap) i sak 22/11 og er vurdert og funnet i orden.
Votering: (om habilitet i sak 28/11)
Ordførers forslag ble vedtatt med 62 stemmer (33Ap, 12H, 12FrP, 3KrF, 2Sp) mot 15 stemmer
(1FrP, 6SV, 3V, 1R, 3MDG, 1DEM).
Det var ingen innsigelser til de øvrige konklusjonene angående representantenes habilitet, eller til de
øvrige bystyrerepresentantenes habilitet.

Ordfører opplyste om at det ikke vil bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.

DET VAR MELDT FØLGENDE PRIVATE FORSLAG:
1. Fra Kristian Dahlberg Hauge og Elin Marie Andreassen (FrP):
Nordsjøturnus i helse- og omsorgssektoren
2. Fra Harald Berg og Pål Morten Nerland (FrP):
Økning av kommunens egenandel ved spillemidler til idretten

DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Jorunn Kofoed (FrP):
Spesialundervisning i grunnskolen
2. Fra Arne Byrkjeflot (R):
Nødhjelp til papirløse
3. Fra Arne Byrkjeflot (R):
Helsenor og bruk av vikarbyrå i Trondheim kommune
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DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Anette Havmo (H):
Opprettelse av kommunalt foreldreutvalg for barnehagene
2. Fra Guri Melby og Jon Gunnes (V):
Lærerne må få tid til å være lærere
3. Fra Mona Bjørn (R):
Bemanningsbyrå i Trondheim kommune
4. Fra Harald Nissen (MDG) og Randi Sakshaug (Ap):
Grunnlovsjubileet 2014 og Trondheim
5. Fra Trond Svenkerud (PP):
Barnevernet i Trondheim kommune
6. Fra Merethe Baustad Ranum (H):
Større forutsigbarhet og selvråderett i hjemmetjenestene
7. Fra Yngve Brox (H):
Velferdsteknologi – trygghet og frihet for den enkelte bruker
8. Fra Harald Nissen og Hilde Opoku (MDG):
Evaluering av rammebetingelsene for familier med store omsorgsbehov

Dagens kulturinnslag fra Kulturskolen var ved Folkemusikkensemblet ”Folkens” bestående av
Runa Sødal, Runa Tunheim, Jakob Cyvin, Eirik Hagerup Holm, Jens Willas Jensen, Maja Holt og
Hanna Elise Jozefiac, som spilte Halling fra Gudbrandsdalen: "Ormvekkjaren".
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SAKSLISTE
Saksnr.
21/11

Arkivsaksnr.
11/12079
FORVALTNINGSREVISJON SKOLELEDELSE

22/11

11/11357
ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE

23/11

11/10202
LEANGEN ISHALL OG HURTIGLØPSBANE - NYTT KULDEANLEGG

24/11

11/7448
VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I
BARNEVERNET OG KRISETEAM GODKJENNING AV
SAMARBEIDSAVTALER

25/11

10/18813
KOMMUNALE TILSKUDD TIL LAG - ORGANISASJONER - TILTAK

26/11

11/6744
DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NATURMANGFOLDLOVEN,
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM SOSIALE TJENESTER I
ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN

27/11

11/9564
TRONDHEIMSREGIONEN - VEDTEKTSENDRINGER

28/11

11/11993
VEDTEKTER FOR TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE
(TKP)

29/11

08/44048
DETALJREGULERING AV PER HALVORSENS VEI, GNR 306, BNR 80
M.FL.

30/11

09/26626
DETALJREGULERING AV VÅR FRUE GATE 1 OG 3, THORA STORM
VGS

31/11

09/29414
DETALJREGULERING AV DYBDALS VEG, ØVRE DEL

32/11

09/32968
DETALJREGULERING AV VEGMESTERSTIEN 27, GNR 103 BNR 35

Møteprotokoll for Bystyret, 31.03.2011 (11/11999)

5

Trondheim kommune

33/11

09/45037
DETALJREGULERING AV VIKTOR BAUMANNS VEI 2, 4, 6 OG 6 B OG
DEL AV BYÅSVEIEN 126 A

34/11

09/45134
DETALJREGULERING AV LUNDÅSEN 61

35/11

11/1775
ENDRINGER FOR SENTERPARTIET / SUPPLERINGSVALG

36/11

11/1775
FRITAK FRA VERV / SUPPLERINGSVALG TIL TRONDHEIM
KOMMUNALE PENSJONSKASSE

37/11

11/1775
SUPPLERINGSVALG TIL LØNNS-OG ADMINISTRASJONSUTVALGET
OG REPRESENTANTSKAPET I TRONDHEIMSFJORDEN
INTERKOMMUNALE HAVN IKS

38/11

11/1775
ENDRINGER FOR KRISTELIG FOLKEPARTI SØKNAD OM FRITAK /
SUPPLERINGSVALG

39/11

11/1775
VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL TRONDHEIM FORLIKSRÅD
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Sak 21/11
FORVALTNINGSREVISJON SKOLELEDELSE
INNSTILLING:
1. Bystyret ber rådmannen følge opp rektorene på en slik måte at de finner god balanse i
tidsbruken mellom pedagogisk, administrativ og personalpolitisk skoleledelse, og særlig at
rektorene får tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse.
2. Bystyret ber rådmannen følge opp kvaliteten i skolen gjennom god skolebasert vurdering.
3. Bystyret ber rådmannen følge opp at rektorene kommuniserer skolens pedagogiske plattform til
lærerne slik at den blir retningsgivende for den pedagogiske virksomheten.
4. Bystyret er bekymret for at økonomirapporteringen i skolen oppleves som vanskeligere å følge
opp med nytt økonomisystem (ERV) i kommunen, og forventer at nødvendig oppfølging
prioriteres.
5. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
6. For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.
Saksordfører: Hilde Opoku (MDG)
Behandling:
John Stene (Ap) foreslo pva Ap, H, FrP, SV, V, KrF, R, Sp, MDG, PP, DEM alternativ til
innstillingens pkt 2:
Bystyret understreker betydningen av at rektorene gjennomfører interne skolevurderinger, hvor
skolens sterke og svake sider blir analysert. Bystyret forutsetter at slike undersøkelser følges opp av
at egnede tiltak blir iverksatt. Bystyret er positiv til at rådmannen planlegger å utarbeide
veiledningsmateriell til hjelp for rektorene.
Tilleggsforslag
Følgende nye punkter inkluderes etter punktene i innstillingen:
7. Bystyret ber rådmannen vurdere omfanget av rektorenes administrative oppgaver, om noen slike
oppgaver kan overlates til annet administrativt personale og om dette krever en styrking av
skolenes administrasjon. Bystyret ber Rådmannen kartlegge hvilke delegerte administrative
oppgaver som kan utføres på kommunalt sentralt nivå. Samtidig utarbeide en oversikt over
merkantile ressurser , nødvendig kompetanse og fordelingen av merkantil ressurs skolene
imellom.
8. Bystyret ber Rådmannen etablere mentorordning til støtte for rektorer
9. Bystyret ber Rådmannen undersøke øvrige enhetslederes arbeidssituasjon, og merkantil bistand
også innen fagområdene.
10. Rådmannen bes om å legge frem en sak for bystyret som redegjør for hvordan
trondheimsskolene systematisk gjennomfører erfaringsoverføring i forhold til god skoleledelse
(best practice). Erfaringene fra best practice-arbeidet skal presenteres for bystyret i
Kvalitetsmeldingen.
11. I utredninger og evalueringer slås det fast at det er en svakere vurderingskultur og
vurderingspraksis i norsk skole enn hva som er tilfelle i mange andre land. I Ifølge undersøkelsen
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opplever lærerne i trondheimsskolen at rektor i liten grad observerer, veileder og gir
tilbakemeldinger til lærerne. Bystyret vil understreke viktigheten av systematisk tilbakemelding
på alle plan, som en forutsetning for kvalitetsutvikling.
12. Bystyret ber rådmannen gjennomgå omfanget av rapportering med mål om å effektivisere og
redusere mengden rapporteringer.
Yngve Brox (H) foreslo pva H, V, KrF:
Rapporten viser at det er for få lærere som får etterutdanning i Trondheims skoler. Rådmannen bes
innarbeide forslag om styrket videreutdanning i forslaget til budsjett og økonomiplan 2012-2016.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknad pva R:
Tonivåmodellen er en målstyringsmodell som krever kontroll, rapportering, internkontroll og utstrakt
testing. Denne modellen er den grunnleggende årsak til at skoleledernes tid blir brukt til
administrasjon og kontroll istedenfor pedagogikk ledelse. Vi mener skolen vil være tjent med å gå
over til en sektormodell.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo alternativ til innstillingens pkt 1:
Skolene må tilføres administrative resurser slik at skoleleder kan konsentrere seg om pedagogisk
ledelse.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Byrkjeflots forslag ble innstillingen vedtatt mot 3
stemmer (3R) avgitt for Byrkjeflots forslag.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2 og Stenes fellesforslag ble Stenes forslag enstemmig
vedtatt.
Innstillingen pkt 3-6 ble enstemmig vedtatt.
Stenes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Brox’ forslag pva H, V, KrF ble enstemmig vedtatt.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.

2.

3.
4.

5.

Bystyret ber rådmannen følge opp rektorene på en slik måte at de finner god balanse i
tidsbruken mellom pedagogisk, administrativ og personalpolitisk skoleledelse, og særlig at
rektorene får tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse.
Bystyret understreker betydningen av at rektorene gjennomfører interne skolevurderinger, hvor
skolens sterke og svake sider blir analysert. Bystyret forutsetter at slike undersøkelser følges
opp av at egnede tiltak blir iverksatt. Bystyret er positiv til at rådmannen planlegger å utarbeide
veiledningsmateriell til hjelp for rektorene.
Bystyret ber rådmannen følge opp at rektorene kommuniserer skolens pedagogiske plattform til
lærerne slik at den blir retningsgivende for den pedagogiske virksomheten.
Bystyret er bekymret for at økonomirapporteringen i skolen oppleves som vanskeligere å følge
opp med nytt økonomisystem (ERV) i kommunen, og forventer at nødvendig oppfølging
prioriteres.
Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
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6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.
Bystyret ber rådmannen vurdere omfanget av rektorenes administrative oppgaver, om noen slike
oppgaver kan overlates til annet administrativt personale og om dette krever en styrking av
skolenes administrasjon. Bystyret ber Rådmannen kartlegge hvilke delegerte administrative
oppgaver som kan utføres på kommunalt sentralt nivå. Samtidig utarbeide en oversikt over
merkantile ressurser , nødvendig kompetanse og fordelingen av merkantil ressurs skolene
imellom.
Bystyret ber Rådmannen etablere mentorordning til støtte for rektorer
Bystyret ber Rådmannen undersøke øvrige enhetslederes arbeidssituasjon, og merkantil bistand
også innen fagområdene.
Rådmannen bes om å legge frem en sak for bystyret som redegjør for hvordan
trondheimsskolene systematisk gjennomfører erfaringsoverføring i forhold til god skoleledelse
(best practice). Erfaringene fra best practice-arbeidet skal presenteres for bystyret i
Kvalitetsmeldingen.
I utredninger og evalueringer slås det fast at det er en svakere vurderingskultur og
vurderingspraksis i norsk skole enn hva som er tilfelle i mange andre land. I Ifølge undersøkelsen
opplever lærerne i trondheimsskolen at rektor i liten grad observerer, veileder og gir
tilbakemeldinger til lærerne. Bystyret vil understreke viktigheten av systematisk tilbakemelding
på alle plan, som en forutsetning for kvalitetsutvikling.
Bystyret ber rådmannen gjennomgå omfanget av rapportering med mål om å effektivisere og
redusere mengden rapporteringer.
Rapporten viser at det er for få lærere som får etterutdanning i Trondheims skoler. Rådmannen
bes innarbeide forslag om styrket videreutdanning i forslaget til budsjett og økonomiplan 20122016.

Sak 22/11
ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860 m2 brutto, og bygges som
passivhus.
2. Bystyret vedtar en øvre kostnadsramme på 32,0 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av nye
barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. I tillegg
kommer 6,5 millioner til erverv av tomtegrunn, reguleringskostnader og oppfølging av rekkefølgekrav
i reguleringsplanen. Investeringen finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for 2011 og
økonomiplanramme for 2012.
Saksordfører: Kenneth T. Kjelsnes (SV)
Behandling:
Notat fra Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning datert 28.3.2011 var lagt ut på kommunens
hjemmeside før møtet.
Morten Ellefsen (FrP) tok opp sitt forslag fra oppvekstkomiteen 16.3.2001:
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Alternativ til innstillingens punkt 1: Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860
m2 brutto. Myra barnehage bygges ikke som passivhus.
Lars Tvete (H) fremmet følgende merknad pva H:
Bystyret er bekymret for kommunens stadig økende gjeld. Det er behov for å se på hvorvidt det er
mulig å redusere kostnadene ved oppføring av kommunale bygg, eksempelvis ved hjelp av
standardisering og involvering av entreprenør i å finne gode løsninger. Bystyret vil derfor be
Rådmannen komme tilbake med en sak om hvordan dette kan gjøres.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknad pva R, FrP:
Merknadstillerne mener at forslaget til beliggenhet for ny Myra barnehage tar for stor del av barn og
unges lekeareal uten at det blir erstattet slik rikspolitiske retningslinjer for barn og unge krever.
Merknadsstillerne mener den foreslåtte beliggenheten i alternativ B i sak 51/10 er et bedre alternativ.
Asplan/Viak har på oppdrag av Uglamarka Interessegruppe vist at barnehage kan bygges her uten å
berøre idrettsarealet.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknad pva R:
Vi mener plassering av barnehage er i strid med departementets brev av 2.1.2008 der bystyrets
godkjennelse av reguleringsplan for Myra 29.3.2007 ble opphevet. Heles opphevelsen var basert
på at det ikke var funnet fullverdig erstatningsareal for tapt areal til lek og idrett. Barnehagen ble
imidlertid godtatt fordi “Barnehagen blir liggende i en del av området som ikke berører broken av
idrettsplassen. “Det vedtak bystyret I dag gjør er stikk i strid med departementets forutsetning. Vi
mener fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke har rett til å overprøve departementet og vil forfølge
saken.
Yngve Brox (H) foreslo pva H, KrF:
1. Endring pkt 1 i innstillingen: Barnehagen bygges som et lavenergihus.
2. Endring i første avsnitt i punkt 2 i innstillingen: Bystyret vedtar en øvre kostnadsramme på 31
millioner.
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad pva H, KrF:
Merknadsstillerne er opptatt av å redusere energibruken i kommunale bygg, både av økonomiske
hensyn og for å redusere forurensningen. Merknadsstillerne ber rådmannen sørge for at kommunale
nybygg blir bygget som passivhus så raskt det foreligger norsk standard som beskriver krav til slike
bygg.
Votering:
Ellefsens forslag fikk 14 stemmer (13FrP, 1MDG) og falt.
Innstillingen pkt 1 fikk 11 stemmer (6SV, 3V, 2MDG) og falt.
Brox’ forslag pkt 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (3R, 1DEM).
Innstillingen pkt 2 fikk 12 stemmer (6SV, 3V, 3R) og falt.
Brox’ forslag pkt 2 ble vedtatt mot 13 stemmer (6SV, 3R, 3MDG, 1DEM).
DEM sluttet seg til merknaden fra R og FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP, R, Sp, V, Ap sluttet seg til merknaden fra H og KrF.
FrP, KrF, V, PP, DEM, Sp, Ap sluttet seg til merknaden fra H.
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VEDTAK:
1. Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860 m2 brutto, og bygges som
lavenergihus.
2. Bystyret vedtar en øvre kostnadsramme på 31,0 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av nye
barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. I tillegg
kommer 6,5 millioner til erverv av tomtegrunn, reguleringskostnader og oppfølging av rekkefølgekrav
i reguleringsplanen. Investeringen finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for 2011 og
økonomiplanramme for 2012.
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, KrF, V, PP, DEM, Sp, Ap:
Bystyret er bekymret for kommunens stadig økende gjeld. Det er behov for å se på hvorvidt det er
mulig å redusere kostnadene ved oppføring av kommunale bygg, eksempelvis ved hjelp av
standardisering og involvering av entreprenør i å finne gode løsninger. Bystyret vil derfor be
Rådmannen komme tilbake med en sak om hvordan dette kan gjøres.
FLERTALLSMERKNAD – H, KrF, PP, R, Sp, V, Ap:
Bystyret er opptatt av å redusere energibruken i kommunale bygg, både av økonomiske hensyn og
for å redusere forurensningen. Bystyret ber rådmannen sørge for at kommunale nybygg blir bygget
som passivhus så raskt det foreligger norsk standard som beskriver krav til slike bygg.

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJONER:
PRIVATE FORSLAG:
1.

Ordfører foreslo privat forslag fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP) og Elin Marie
Andreassen (FrP): ”Nordsjøturnus i helse- og omsorgssektoren” oversendt
administrasjonsutvalget og Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret.

2.

Ordfører foreslo privat forslag fra Harald Berg (FrP) og Pål Morten Nerland (FrP):
”Økning av kommunens egenandel ved spillemidler til idretten” oversendt kultur, idrett og
friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret.

KORTSPØRSMÅL:
1.

Jorunn Kofoed (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål: ”Spesialundervisning i grunnskolen”.
Spørsmålet ble besvart av rådmann Elin Rognes Solbu.
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2.

Arne Byrkjeflot (R) begrunnet sitt kortspørsmål: ”Nødhjelp til papirløse”. Spørsmålet ble
besvart av kommunaldirektør Anne Behrens.

3.

Arne Byrkjeflot (R) begrunnet sitt kortspørsmål: ”Helsenor og bruk av vikarbyrå i Trondheim
kommune”. Spørsmålet ble besvart av ordfører Rita Ottervik (Ap).
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INTERPELLASJONER:
1.

Anette Havmo (H) begrunnet sin interpellasjon: ”Opprettelse av kommunalt foreldreutvalg for
barnehagene”. Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik (Ap).
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo:
Bystyret vedtar å opprette et kommunalt foreldreutvalg for barnehagene i Trondheim kommune.
Bystyret ber rådmannen utrede hvordan dette kan gjennomføres og bes legge fram en sak om
dette før sommeren.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å opprette et kommunalt foreldreutvalg for barnehagene i Trondheim kommune.
Bystyret ber rådmannen utrede hvordan dette kan gjennomføres og bes legge fram en sak om
dette før sommeren.

2.

Jon Gunnes (V) begrunnet sin interpellasjon: ”Lærerne må få tid til å være lærere”.
Interpellasjonen ble besvart av rådmann Elin Rognes Solbu.
Jon Gunnes (V) foreslo:
Bystyret ber rådmannen vurdere omfanget av lærernes oppgaver og om noen slike oppgaver
kan overlates til annet personale eller avsluttes. Det må utarbeides klare måltall for reduksjon av
byråkrati og tiltak for å få til dette må foreslås.
Votering:
Gunnes’ forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen vurdere omfanget av lærernes oppgaver og om noen slike oppgaver
kan overlates til annet personale eller avsluttes. Det må utarbeides klare måltall for reduksjon av
byråkrati og tiltak for å få til dette må foreslås.

3.

Mona Bjørn (R) begrunnet sin interpellasjon: ”Bemanningsbyrå i Trondheim kommune”.
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik (Ap).
Mona Bjørn (R) foreslo:
1. avslutte avtalen Trondheim kommune har med Helsenor (trekkes pga at avtalen med
Helsenor opphørte i forkant av dagens bystyremøte
2. avslutte avtaler med øvrige vikarbyrå så snart det praktisk lar seg gjøre.
Subsidiært:
• gjennomføre en gjennomgang av alle vikarbyrå Trondheim Kommune har avtale med i
forhold til lønn, arbeidstid og eventuelle lovbrudd.
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• legge fram en sak som viser reell innsparing på bruk av vikarbyrå istedenfor vikartjenesten.
Saken må også inneholde hvor mye av dette som er betalt av arbeidstakerne i form av
dårligere lønn, pensjon, AFP, arbeidstid, ferie, boforhold og arbeidsforhold ellers.
3. sikre at alle vikartimer registreres I GAT og at det etableres rutiner for at kommunen selv
følger opp at disse følger kommunens arbeidstidsbestemmelser.
4. dekke vakante vakter med faste ansatte.
5. dekke opp normalt sykefravær med ansatte i Trondheim kommune.
6. tilby deltidsansatte en stillingsbrøk som svarer til det de faktisk arbeider.
7. innføre et stort prøveprosjekt på minst 4 enheter i minst 4 år der ubekvem arbeidstid fordeles
på de fast ansatte og kompenseres med nedsatt ukentlig arbeidstid til 30 timer
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Bystyret mener at erfaringene fra denne og sammenlignbare saker viser fordelen med private
tjenesteytere i kommunen. Med tydelige og forpliktende kontraktskrav gir dette kommunen som
bestiller all myndighet til å fastsette krav til kvalitet og utførelse som de private aktørene må
forholde seg til og oppfylle. Dette sikrer best mulig tjenester til riktig pris til enhver tid, samtidig
som påviste feil og mangler får konsekvenser. Bystyret ber derfor om at innslaget av private
aktører i kommunal tjenesteyting økes betraktelig.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG, H:
Formannskapet har vedtatt en full gjennomgang av vikarbruken i Trondheim kommune, og bedt
rådmannen legge fram sak for administrasjonsutvalget.
Bystyret avventer behandling av denne saken, men vil allikevel understreke viktigheten av at:
• rådmannen må sikre at alle vikartimer registreres i GAT og at det etableres rutiner for at
kommunen selv følger opp at disse følger arbeidstidsbestemmelsene.
• vakante vakter/sykefravær i størst mulig grad dekkes av egne ansatte, og at vikarbyrå skal
brukes der det er nødvendig for å sikre et godt tilbud til brukerne.
• det arbeides videre med å tilby økte stillingsandeler til ansatte som ønsker det
Votering:
Bjørns forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Bjørns subsidiære forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Dahlberg Hauges forslag fikk 26 stemmer (13H, 13FrP) og falt.
Kvikshaug Berntsens fellesforslag unntatt kulepkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Kvikshaug Berntsens fellesforslag kulepkt 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
VEDTAK:
Formannskapet har vedtatt en full gjennomgang av vikarbruken i Trondheim kommune, og bedt
rådmannen legge fram sak for administrasjonsutvalget.
Bystyret avventer behandling av denne saken, men vil allikevel understreke viktigheten av at:
• rådmannen må sikre at alle vikartimer registreres i GAT og at det etableres rutiner for at
kommunen selv følger opp at disse følger arbeidstidsbestemmelsene.
• vakante vakter/sykefravær i størst mulig grad dekkes av egne ansatte, og at vikarbyrå skal
brukes der det er nødvendig for å sikre et godt tilbud til brukerne.
• det arbeides videre med å tilby økte stillingsandeler til ansatte som ønsker det
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De øvrige interpellasjonene ble ikke behandlet innenfor den avsatte tidsrammen.
Sak 28/11
VEDTEKTER FOR TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE (TKP)
INNSTILLING:
1. Bystyret opphever sitt vedtak i sak 124/07, Trondheim kommunale pensjonskasse – nye
vedtekter.
2. Bystyret ber styret i Trondheim kommunale Pensjonskasse gi Kontrollkomiteen fullmakt til å
vedta Forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunale pensjonskasse. Dette kan skje gjennom å
ta dette inn i Pensjonskassens vedtekter.
3. Bystyret tar for øvrig saksutredningen til orientering
Saksordfører: Arne Bjørlykke (Ap)
Behandling:
Rune Olsø (Ap), Lars Tvete (H) og Arne Byrkjeflot (R) fratrådte, inhabile som styre- og
varamedlemmer i TKP. Jens-Christian Hørløck (H) tiltrådte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.

3.

Bystyret opphever sitt vedtak i sak 124/07, Trondheim kommunale pensjonskasse – nye
vedtekter.
Bystyret ber styret i Trondheim kommunale Pensjonskasse gi Kontrollkomiteen fullmakt til å
vedta Forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunale pensjonskasse. Dette kan skje gjennom å
ta dette inn i Pensjonskassens vedtekter.
Bystyret tar for øvrig saksutredningen til orientering

Rune Olsø (Ap), Lars Tvete (H) og Arne Byrkjeflot (R) tiltrådte. Jens-Christian Hørløck (H)
fratrådte.
Sak 30/11
DETALJREGULERING AV VÅR FRUE GATE 1 OG 3, THORA STORM VGS
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Vår Frue gate 1 og 3, Thora Storm videregående skole
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Sør – Trøndelag fylkeskommune, utarbeidet av Asplan
Viak AS, senest datert 24.2.2011 med bestemmelser senest datert 24.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp)
Behandling:
John Stene (Ap) fratrådte, inhabil som styremedlem i direksjonen for Stiftelsen Trondhjem Borgerlige
realskole.
Notat fra rådmannen med vedlegg datert 22.3.2011, epost fra rådmannen datert 28.3.2011, samt
brev fra NVE var lagt ut på kommunens hjemmeside.
Jan Bojer Vindheim (MDG) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen
Bygningens gesimshøyde senkes til samme nivå som nabobebyggelsen. Taket forlenges utover
veggene og tekkes med teglstein. Vinduer og øvrig fasade utformes slik at de harmonerer med det
visuelle uttrykket i kvartalets eksisterende bebyggelse.
Votering:
Vindheims forslag fikk 13 stemmer (6SV, 3R, 3MDG, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (3MDG, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Vår Frue gate 1 og 3, Thora Storm videregående skole
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Sør – Trøndelag fylkeskommune, utarbeidet av Asplan
Viak AS, senest datert 24.2.2011 med bestemmelser senest datert 24.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 23/11
LEANGEN ISHALL OG HURTIGLØPSBANE - NYTT KULDEANLEGG
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar å anskaffe nytt kuldeanlegg ved Leangen ishall og hurtigløpsbane innenfor en
øvre kostnadsramme på 22,5 millioner kroner.
2. Bystyret vedtar å utvide lånefinansieringen i 2011 med 7,5 millioner kroner til finansiering av nytt
kuldeanlegg.
3. Bystyret vedtar at eventuelle tilskudd fra Enova skal gå til reduksjon av lånerammen.
Bystyret gir rådmannen fullmakt til å inngå låneavtale.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, KrF, MDG og SV:
Rådmannen bes om ytterligere gjennomgang med tanke på kostnadsrammen for å se om det er
muligheter for innsparing. Med tanke på miljø og framtidige driftsutgifter bes rådmannen vurdere
løsninger som muliggjør senere tilpassninger for varmegjenvinning
Saksordfører: Pål Morten Nerland (FrP)
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Behandling:
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknad pva R:
Rådmannen har i sitt notat om potensial for energiøkonomisering vist at en omfattende utnyttelse av
energien som utvikles av dette kjøleanlegg, andre kjøleanlegg samt ventilasjonsanlegg er både
miljømessig riktig og økonomisk fornuftig.
Vi forutsetter at de tekniske løsninger som blir valgt legger til grunn at slik utnytting skal skje. Vi ber
om at det ses på om det er deler av et slikt store prosjekt som er fornuftig å ta i forbindelse med det
anleggsarbeid som nå settes i gang.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
R, V, DEM, Sp, PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
FrP, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.
3.

Bystyret vedtar å anskaffe nytt kuldeanlegg ved Leangen ishall og hurtigløpsbane innenfor en
øvre kostnadsramme på 22,5 millioner kroner.
Bystyret vedtar å utvide lånefinansieringen i 2011 med 7,5 millioner kroner til finansiering av nytt
kuldeanlegg.
Bystyret vedtar at eventuelle tilskudd fra Enova skal gå til reduksjon av lånerammen.

Bystyret gir rådmannen fullmakt til å inngå låneavtale.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, KrF, MDG, SV, R, V, DEM, Sp, PP:
Rådmannen bes om ytterligere gjennomgang med tanke på kostnadsrammen for å se om det er
muligheter for innsparing. Med tanke på miljø og framtidige driftsutgifter bes rådmannen vurdere
løsninger som muliggjør senere tilpassninger for varmegjenvinning

Sak 24/11
VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET OG
KRISETEAM GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALER
INNSTILLING:
Bystyret gir sin tilslutning til avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid om vaktberedskap i
barnevernet med kommunene Malvik, Melhus og Klæbu samt Værnesregionen barneverntjeneste,
og tilsvarende avtaler for kriseteamfunksjon for kommunene Malvik og Klæbu.
Avtalene inngås med virkning fra 1. januar 2011.
De respektive kommuners kostnader ved samarbeidet, og hva de får igjen for ressursene som settes
inn, vurderes best ved å følge utviklingen over tid. En vurdering av kostnadsnøkkelen legges inn i en
oppfølging/evaluering av vertskommunesamarbeidet.
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Saksordfører: Mona Bjørn (R)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret gir sin tilslutning til avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid om vaktberedskap i
barnevernet med kommunene Malvik, Melhus og Klæbu samt Værnesregionen barneverntjeneste,
og tilsvarende avtaler for kriseteamfunksjon for kommunene Malvik og Klæbu.
Avtalene inngås med virkning fra 1. januar 2011.
De respektive kommuners kostnader ved samarbeidet, og hva de får igjen for ressursene som settes
inn, vurderes best ved å følge utviklingen over tid. En vurdering av kostnadsnøkkelen legges inn i en
oppfølging/evaluering av vertskommunesamarbeidet.

Sak 25/11
KOMMUNALE TILSKUDD TIL LAG - ORGANISASJONER - TILTAK
INNSTILLING:
- Bystyret vedtar de forslag til endringer av tilskudd og tilskuddsordninger som er omtalt i saken,
herunder følgende felles rammeverk for kommunens tilskuddspolitikk:
o
Satsningsområder for tildeling av de ulike tilskuddene fastsettes i
budsjett/økonomiplan.
o
Tildeling av tilskudd under 100 000 kroner delegeres rådmannen.
o
Tildeling av tilskudd skal vurderes i forhold til kommunens vedtatte planer.
o
Det innføres tidsavgrensing av faste tilskudd (3-5 år) og evaluering av aktivitet.
o
Det etableres datasystem for håndtering av alle tilskuddsordningene.
- Rådmannen bes legge fram sak om retningslinjer for kommunens tilskuddsordninger senest i
løpet av 3. kvartal 2011, slik at disse kan tre i kraft med virkning fra 2012.
- Rådmannen bes legge fram sak om system for evaluering av tilskuddsmottakere på fast
budsjettpost i løpet av 2011, slik at dette kan tre i kraft med virkning fra 2012.
Saksordfører: Otto A. Hammervold (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
- Bystyret vedtar de forslag til endringer av tilskudd og tilskuddsordninger som er omtalt i saken,
herunder følgende felles rammeverk for kommunens tilskuddspolitikk:
o
Satsningsområder for tildeling av de ulike tilskuddene fastsettes i
budsjett/økonomiplan.
o
Tildeling av tilskudd under 100 000 kroner delegeres rådmannen.
o
Tildeling av tilskudd skal vurderes i forhold til kommunens vedtatte planer.
o
Det innføres tidsavgrensing av faste tilskudd (3-5 år) og evaluering av aktivitet.
o
Det etableres datasystem for håndtering av alle tilskuddsordningene.
- Rådmannen bes legge fram sak om retningslinjer for kommunens tilskuddsordninger senest i
løpet av 3. kvartal 2011, slik at disse kan tre i kraft med virkning fra 2012.
- Rådmannen bes legge fram sak om system for evaluering av tilskuddsmottakere på fast
budsjettpost i løpet av 2011, slik at dette kan tre i kraft med virkning fra 2012.

Sak 26/11
DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NATURMANGFOLDLOVEN, PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN OG LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG
VELFERDSFORVALTNINGEN
INNSTILLING:
NATURMANGFOLDLOVEN
Bystyret delegerer sin myndighet etter lov av 19.06.09 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de
begrensninger som følger av loven til formannskapet.
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Bystyret delegerer sin myndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de
begrensninger som følger av loven til formannskapet.
LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN
Bystyret delegerer sin myndighet etter lov av 18.12.09 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen kapittel 4 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de
begrensninger som følger av loven til formannskapet.
Forslag til vedtak i formannskapet:
NATURMANGFOLDLOVEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet sin
myndighet etter lov av 19.06.09 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven),
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av loven
til rådmannen.

Møteprotokoll for Bystyret, 31.03.2011 (11/11999)

19

Trondheim kommune
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet delegerer
sin myndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger
som følger av loven til rådmannen, med unntak av § 11-13, 2. ledd.
LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet sin
myndighet etter lov av 18.12.09 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
kapittel 4 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som
følger av loven til rådmannen.
Saksordfører: Eva Henriette Mohn (FrP)
Behandling:
Torgny Hagerup (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Det må sikres en regelmessig rapportering til politisk nivå om utfallet i klagesaker som behandles av
klageinstans utenfor kommunen. Dette for å sikre at praktiseringen av den delegerte myndigheten er i
tråd med politiske intensjoner.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
H, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
NATURMANGFOLDLOVEN
Bystyret delegerer sin myndighet etter lov av 19.06.09 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de
begrensninger som følger av loven til formannskapet.
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Bystyret delegerer sin myndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de
begrensninger som følger av loven til formannskapet.
LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN
Bystyret delegerer sin myndighet etter lov av 18.12.09 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen kapittel 4 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de
begrensninger som følger av loven til formannskapet.
Forslag til vedtak i formannskapet:
NATURMANGFOLDLOVEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet sin
myndighet etter lov av 19.06.09 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven),
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med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av loven
til rådmannen.
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet delegerer
sin myndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger
som følger av loven til rådmannen, med unntak av § 11-13, 2. ledd.
LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet sin
myndighet etter lov av 18.12.09 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
kapittel 4 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som
følger av loven til rådmannen.

Sak 27/11
TRONDHEIMSREGIONEN - VEDTEKTSENDRINGER
INNSTILLING:
Trondheim kommune slutter seg til endrede vedtekter for Trondheimsregionen, endringsforslag datert
28.01.2011.
Saksordfører: Arne Byrkjeflot (Rødt)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Trondheim kommune slutter seg til endrede vedtekter for Trondheimsregionen, endringsforslag datert
28.01.2011.

Sak 29/11
DETALJREGULERING AV PER HALVORSENS VEI, GNR 306, BNR 80 M.FL.
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Per Halvorsens vei gnr. 316, bnr. 80 m.fl.som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket Solem Hartmann senest datert 1.2.2011 med bestemmelser senest
datert 14.2.2011.
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Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Per Halvorsens vei gnr. 316, bnr. 80 m.fl.som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket Solem Hartmann senest datert 1.2.2011 med bestemmelser senest
datert 14.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 31/11
DETALJREGULERING AV DYBDALS VEG, ØVRE DEL,
INNSTILLING:
Bystyret vedtar detaljregulering av Dybdahls veg, øvre del, som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Trondheim kommune senest datert 31.1.11 med bestemmelser senest datert 31.1.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD – SV, KrF, Ap, MDG, DEM, Sp:
I forbindelse med den pågående rulleringen av trafikksikkerhetsplanen skal det vurderes bygd
undergang ved Smørblomstvegen.
Saksordfører: Per Digre (Ap).
Behandling:
Notat fra rådmannen datert 22.3.2011 var lagt ut på kommunens hjemmeside.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
R, PP, V sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
VEDTAK:
Bystyret vedtar detaljregulering av Dybdahls veg, øvre del, som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Trondheim kommune senest datert 31.1.11 med bestemmelser senest datert 31.1.11.
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Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD – SV, KrF, Ap, MDG, DEM, Sp, R, PP, V:
I forbindelse med den pågående rulleringen av trafikksikkerhetsplanen skal det vurderes bygd
undergang ved Smørblomstvegen.

Sak 32/11
DETALJREGULERING AV VEGMESTERSTIEN 27, GNR 103 BNR 35
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Vegmesterstien 27 gnr 103 bnr 35. Planforslaget er vist
på kart i målestokk 1:500, merket Aspeqt DA/Per Knudsen Arkitektkontor AS, senest datert
11.2.2011. med bestemmelser senest datert 11.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Tone Stav (H).
Behandling:
Arne Byrkjeflot ( R) foreslo rekkefølgekrav:
Nytt punkt 7.5: Del av fortau skal være opparbeidet før boligene tas i bruk.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag fikk 10 stemmer (6SV, 3R, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Vegmesterstien 27 gnr 103 bnr 35. Planforslaget er vist
på kart i målestokk 1:500, merket Aspeqt DA/Per Knudsen Arkitektkontor AS, senest datert
11.2.2011. med bestemmelser senest datert 11.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 33/11
DETALJREGULERING AV VIKTOR BAUMANNS VEI 2, 4, 6 OG 6 B OG DEL AV
BYÅSVEIEN 126 A
INNSTILLING:
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Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Viktor Baumanns vei 2, 4, 6 og 6B og del av Byåsveien
126A som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Voll arkitekter AS senest datert 11.2.2011 med
bestemmelser senest datert 14.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Jens Dale Røttereng (Ap).
Behandling:
Hans Borge (FrP) tok opp sine merknader fra byutviklingskomiteen 17.3.2011:
1. Det forutsettes at det ikke reguleres deler av Byåsvegen 126B til felles gangvei/snarvei.
2. Det forutsettes at det innarbeides 2 plasser for gjesteparkering innenfor planområdet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
DEM sluttet seg til merknad 1 fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP sluttet seg til merknad 2 fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Viktor Baumanns vei 2, 4, 6 og 6B og del av Byåsveien
126A som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Voll arkitekter AS senest datert 11.2.2011 med
bestemmelser senest datert 14.2.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 34/11
DETALJREGULERING AV LUNDÅSEN 61
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Lundåsen 61som vist på kart i målestokk 1:500, merket
Voll Arkitekter AS senest datert 28.01.2011 med bestemmelser senest datert 20.01.2011.
Ny rekkefølgebestemmelse:
7.9 Skolekapasitet
Tilstrekkelig skolekapasitet må dokumenteres før igangsettingstillatelse kan gis til nye boliger.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Roar Aas (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Lundåsen 61som vist på kart i målestokk 1:500, merket
Voll Arkitekter AS senest datert 28.01.2011 med bestemmelser senest datert 20.01.2011.
Ny rekkefølgebestemmelse:
7.9 Skolekapasitet
Tilstrekkelig skolekapasitet må dokumenteres før igangsettingstillatelse kan gis til nye boliger.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 35/11
ENDRINGER FOR SENTERPARTIET / SUPPLERINGSVALG
Forslag til innstilling:
Johanne Storler velges som nytt medlem i Trondheim kommunes klagenemnd for klagesaker etter
kommunehelsetjenesteloven. (erstatter Jan-Yngvar Kiel)
Valget gjelder for resten av valgperioden.
Johanne Storler velges som nytt medlem i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS,
representantskapet. (erstatter Jan-Yngvar Kiel)
Valget gjelder for ut året 2011.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Johanne Storler velges som nytt medlem i Trondheim kommunes klagenemnd for klagesaker etter
kommunehelsetjenesteloven. (erstatter Jan-Yngvar Kiel)
Valget gjelder for resten av valgperioden.
Johanne Storler velges som nytt medlem i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS,
representantskapet. (erstatter Jan-Yngvar Kiel)
Valget gjelder for ut året 2011.

Sak 36/11
FRITAK FRA VERV / SUPPLERINGSVALG TIL TRONDHEIM KOMMUNALE
PENSJONSKASSE
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Forslag til innstilling:
Dag Ivar Thobroe fritas fra sitt verv som varamedlem i Trondheim Kommunale Pensjonskasse.
velges som nytt varamedlem for Bente Haugrønning i Trondheim Kommunale
Pensjonskasse.
Valget gjelder for resten av valgperioden.
Behandling:
Fung. ordfører Knut Fagerbakke (SV) foreslo pva valgkomiteen:
Som ny varamedlem for Bente Haugrønning i Trondheim Kommunale Pensjonskasse velges Stig
Helberg.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Dag Ivar Thobroe fritas fra sitt verv som varamedlem i Trondheim Kommunale Pensjonskasse.
Som ny varamedlem for Bente Haugrønning i Trondheim Kommunale Pensjonskasse velges Stig
Helberg.
Valget gjelder for resten av valgperioden.

Sak 37/11
SUPPLERINGSVALG TIL LØNNS-OG ADMINISTRASJONSUTVALGET OG
REPRESENTANTSKAPET I TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN
IKS
Forslag til innstilling:
John Stene velges som nytt varamedlem nr. 2 for de faste medlemmer nr. 2 og 3 i Lønns- og
administrasjonsutvalget.
John Stene velges som nytt varamedlem for Rita Ottervik i Representantskapet i Trondheimsfjordens
Interkommunale Havn IKS.
Valgene gjelder for resten av valgperioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
John Stene velges som nytt varamedlem nr. 2 for de faste medlemmer nr. 2 og 3 i Lønns- og
administrasjonsutvalget.
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John Stene velges som nytt varamedlem for Rita Ottervik i Representantskapet i Trondheimsfjordens
Interkommunale Havn IKS.
Valgene gjelder for resten av valgperioden.

Sak 38/11
ENDRINGER FOR KRISTELIG FOLKEPARTI SØKNAD OM FRITAK /
SUPPLERINGSVALG
Forslag til innstilling:
Kirsti E Thuseth Gunnestad fritas fra verv i Bystyret for resten av valgperioden.
Sivert Løvseth velges som 4. vara for medlem nr. 14 og 15 i Byutviklingskomiteen for resten av
valgperioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kirsti E Thuseth Gunnestad fritas fra verv i Bystyret for resten av valgperioden.
Sivert Løvseth velges som 4. vara for medlem nr. 14 og 15 i Byutviklingskomiteen for resten av
valgperioden.

Sak 39/11
VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL TRONDHEIM FORLIKSRÅD
Forslag til innstilling:
Som møtefullmektiger til Trondheim Forliksråd velges følgende 13 møtefullmektiger:
Turid Stenseth, Gunhild Rem, Arne Silset, Arnfinn Brechan, Berit Svarva, Geir Jarle Sirås, Jan Aune,
Randi Wiggen, Bjørn Yseteng, Hanne Dyveke Søttar, Espen Agøy Hegge, Marit Kristine Vea, Atle
Gunnesmo.
Valget gjelder til 31.12.2012.
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Som møtefullmektiger til Trondheim Forliksråd velges følgende 13 møtefullmektiger:
Turid Stenseth, Gunhild Rem, Arne Silset, Arnfinn Brechan, Berit Svarva, Geir Jarle Sirås, Jan Aune,
Randi Wiggen, Bjørn Yseteng, Hanne Dyveke Søttar, Espen Agøy Hegge, Marit Kristine Vea, Atle
Gunnesmo.
Valget gjelder til 31.12.2012.

Møtet hevet kl. 2140.

Knut Fagerbakke
Fung. ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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