Trondheim kommune

Møteprotokoll
Oppvekstkomite
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Møtedato: 04.05. 2011
Tid: 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Møteleder Anette L. Havmo, Mona Bjørn, Aage Borrmann, Monica Irene
Vinje Fornes, Francis N Tobias Chagula, Jan-Åge Sneve Gundersen, Jørgen
Knapskog, Thomas Ngari Wanjohi, Morten Ellefsen, Marianne Lehn, Arne
Ivar Denstad,
Jon Arild Ekeland, Janne Cecilie Guldahl

Kommunaldirektør Jorid Midtlyng, rådgiverne Lars Mostad (sak 15/11),
Steinar Johnsen (sak 19/11), Vidar Kvamstad (sak 21/11 og 22/11)
Komiteleder Harald A. Nissen
Komitesekretær Kåre Georgsen

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 06.04. 2011
Protokoll fra 6. april 2011 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 Melding av spørsmål til eventuelt.
- Aage Borrmann (AP) meldte en sak.
- Jørgen Knapskog (Ap) meldte et spørsmål om leirskole.
Pkt. 4. Komiteleder orienterer
Ingen saker.
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SAKSLISTE
Saksnr.
10/11

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

15/11

11/3200
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

19/11

11/19056
TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE

20/11

11/16237
FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE
BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG
OVERGANGSORDNINGER I 2011

21/11

11/18389
ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE

18/11

09/20729
NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011

22/11

11/18402
ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE
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Sak 15/11
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN
Behandling:
Jan-Åge Sne ve Gundersen (Ap) fremmet følgende forslag:
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.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad:
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
Anette Ljosdal Havmo (H) fremmet følgende merknad:
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.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Sneve Gundersen sitt forslag ble Sneve Gundersens
forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme (R).
Ap, SV, H sluttet seg til Røds merknad, som dermed følger saken som en flertallsmerknad.
FrP, Ap, KrF sluttet seg til Høyres merknad, som dermed følger saken som en flertallsmerknad.
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Saken sendes bystyret med følgende
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:
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.
Saksordfører: Mona Bjørn (R)
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Sak 10/11
SKOLEBIDRAGSINDIKATORER: PÅ SPORET AV SKOLENS BIDRAG TIL
LÆRING? - PRIVAT FORSLAG FRA ANETTE LJOSDAL HAVMO (H)
Behandling:
Mona Bjørn (R) fremmet følgende forslag:
Bystyret mener det ikke er viktig å prioritere å bruke ressurser på å utrede muligheten for bruk av
skolebidragsindikatorer på nåværende tidspunkt.
Forslaget avvises.
Anette L. Havmo (H) fremmet sitt forslag (ordet implementere er byttet ut med utvikle):
Bystyret ber Rådmannen utrede muligheten for å utvikle skolebidragsindikatorer for
trondheimsskolene beregnet for karakterer i basisfag.
-

Komiteen tok pause fra kl. 18.10 til kl. 18.20 –

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Bjørns forslag ble Bjørns forslag vedtatt med 7 mot 6
stemmer (KrF, 2 FrP, 2H, 1 Ap).
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
Bystyret mener det ikke er viktig å prioritere å bruke ressurser på å utrede muligheten for bruk av
skolebidragsindikatorer på nåværende tidspunkt.
Forslaget avvises.
Saksordfører: Aage Borrmann (Ap)

Sak 19/11
TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE
Behandling:
Jan-Åge Sneve Gundersen (Ap) fremmet følgende tileggssforslag:
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.
” VEDTAK:
Det må arbeides for at Spongdal og Åsveien skole må få en fleksibel rominndeling slik at alle
elevgruppene får god opplæring.
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Rådmannen må i budsjett 2012 vurdere å legge inn midler for at skolene får et fleksibelt og
godt læringsareal hvor opplæringen kan foregå uten forstyrrelser som kan oppstå pga lite
hensiktsmessige bygg. Brukerne må trekkes nærmere inn i planprosessen ved bygging slik at
behovet for etterjusteringer og ombygginger minimaliseres.
Formannskapet venter at Rådmannens erfaringer med de siste års byggeprosjekter blir lagt til
grunn for nye prosjekter.”

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Jan-Åge Sneve Gundersens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Saken sendes bystyret med følgende
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.
” VEDTAK:
Det må arbeides for at Spongdal og Åsveien skole må få en fleksibel rominndeling slik at alle
elevgruppene får god opplæring.
Rådmannen må i budsjett 2012 vurdere å legge inn midler for at skolene får et fleksibelt og
godt læringsareal hvor opplæringen kan foregå uten forstyrrelser som kan oppstå pga lite
hensiktsmessige bygg. Brukerne må trekkes nærmere inn i planprosessen ved bygging slik at
behovet for etterjusteringer og ombygginger minimaliseres.
Formannskapet venter at Rådmannens erfaringer med de siste års byggeprosjekter blir lagt til
grunn for nye prosjekter.”
Saksordfører: Francis Chagula (Ap)

Sak 20/11
FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i Oppvekstkomiteen da formannskapet sendt den tilbake til rådmannen i
sitt møte den 3. mai 2011.
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Sak 21/11
ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Saken sendes bystyret med følgende
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)

Sak 22/11
ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Saken sendes bystyret med følgende
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.

Møteprotokoll for Oppvekstkomite, 04.05.2011 (11/20427)

7

Trondheim kommune

Saksordfører: Anette L. Havmo (H)

Sak 18/11
NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011
Behandling:
Mona Bjørn (R) fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad:
Merknadstillerne vil fram til Bystyrebehandlingen arbeide for en løsning som gir bedre arbeidsforhold
for komiteer og partigrupper.
Votering:
Bjørns forslag ble enstemmig vedtatt.
Ingen sluttet seg til merknaden fra R som dermed ble en mindretallsmerknad.

Saken sendes Finans- og Næringskomiteen med følgende
UTTALELSE:
Saken tas til orientering.

Eventuelt:
- Aage Borrmann (Ap) inviterte komiteens medlemmer, rådmann og sekretær på
sommeravslutning hjem hos seg etter møtet 25. mai. Frist for påmelding er 23. mai.
- Jørgen Knapskog (Ap) opplyste om at han hadde fått opplysning om at Sjetne skole ikke kan
dra på leirskole da pengene er brukt opp!
Kommunaldirektør Jorid Midtlyng svarte at alle skoler får i utgangspunktet øremerkede midler til
leirskoleopphold. Hva som er spesielt med Sjetne skole er uklart, men det er ikke muligheter for
ekstra midler.
Papirer delt ut i møte:
- Saksprotokoll fra formannskapet i sakene 19/11, 20/11, 21/11 og 22/11.
- Saksprotokoll fra Kommunalt råd med mennesker med nedsatt funksjonsevne i sak 19/11.
Møteprotokoll for Oppvekstkomite, 04.05.2011 (11/20427)

8

Trondheim kommune
-

Notat: Om ressursbehovet innen de ulike områdene i barne- og familietjenestene fra
Kommunaldirektør Midtlyng, datert 26.04. 2011.
Notat: forespørsel om skriftlig orientering om utforming av skolebygg fra kommunaldirektør
Midtlyng, datert 2. mai 2011.

Møteslutt kl. 19.00

Anette L. Havmo
Møteleder
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