Trondheim kommune

Møteprotokoll
Helse- og velferdskomiteen
Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Møtedato: 04.05.2011
Tid: Kl 1800
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Hanne Moe Bjørnbet (til kl 1910), Ola Johnsen Lenes, Gerda Rekstad,
Cath Jane Ramfjord, Ragnhild Nyhagen, Siri Holm Lønseth, Elin Marie
Andreassen, Terje Justin Østhus, Trond Ole Svenkerud.
Torill Skaftnesmo, Heidi I Klokkervold, Jens-Christian Hørløck
Linn Marita Brodal, Åsmund Sunde Valseth, Øyvind Brastein,
Kommunaldirektør Helge Garåsen, direktør Anne Aaker, rådgiver Eli Jahn
Hjort
Komiteleder Hanne Moe Bjørnbet
Komitesekretær Knut Ole Bleke

Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Godkjenning av protokoll fra møte 6. april 2011:
Godkjent
Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Ingen meldt.
Orientering om arbeidet med rullering av eldreplanen v/rådgiver Eli Jahn Hjort
Tatt etter behandlinga av sakslista.
Direktørens orientering.
Tatt til slutt i møtet.

Før møtet var komiteen på bedriftsbesøk hos Medialab AS.
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SAKSLISTE
Saksnr.
10/11

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

11/11

09/20729
NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011
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Sak 10/11
BOLIGSOSIALT FELLESOMRÅDE- PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN
(DEM)
Forslagsstillers forslag til vedtak:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten til å få etablert boligsosiale nettverk i kommunale bygårder.
Det legges opp til at enkelte felleslokaler kan settes i stand av beboerne på dugnad slik at lokalene
kan bli mer brukerstyrt etter enkle retningslinjer som sikrer vedlikehold og sikkerhet i lokalene.
Kommunen skal i minst mulig grad ha påvirkning på prosjektet, men må behandle eventuelle klager
og konflikter som kan oppstå.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Saken ble behandlet med 12 medlemmer tilstede.
Skriv fra beboer i Klostergt utdelt.
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) og Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo slik 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.
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) og Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo slik merknad:
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.
Siri Holm Lønseth (H) tok opp Tone Stavs forslag fra Byutviklingskomiteen.
Bystyret ber rådmannen legge til rette for boligsosiale nettverk i kommunale bygårder.
Det legges opp til at enkelte felleslokaler kan settes i stand av beboerne på dugnad slik at lokalene
kan bli mer brukerstyrt etter enkle retningslinjer som sikrer vedlikehold og sikkerhet i lokalene.
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Kommunen skal i minst mulig grad ha påvirkning på prosjektet, men må behandle eventuelle klager
og konflikter som kan oppstå.
Votering.
Holm Lønseth forslag falt mot 3 stemmer (2H, PP)
Bjørnbet og Andreassens forslag pkt 1 ble vedtatt mot tre stemmer (2H, PP)
Bjørnbet og Andreassens forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt
Ap/FrP sin merknad fikk tilslutning fra SV, Rødt, PP og H, og følger saken som en flertallsmerknad.
&&& 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 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)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 11/11
NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Saken ble behandlet med 12 medlemmer tilstede.
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Hanne Moe Bjørnbet (Ap) foreslo:
Helse- og velferdskomiteen tar saken til orientering, og avventer partimessig behandling.
Trond Ole Svenkerud (PP) foreslo:
Forslaget tas til orientering. Vi vil likevel bemerke at de framlagte forslag ikke gir gode nok
arbeidsbetingelser for komiteer og partigrupper.
Votering
Bjørnbets forslag ble vedtatt mot 1 stemme (PP)
Svenkeruds forslag falt mot 1 stemme (PP)
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Helse- og velferdskomiteen gir slik
UTTALELSE:
Helse- og velferdskomiteen tar saken til orientering, og avventer partimessig behandling.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á
Hanne Moe Bjørnbet forlot møtet 1910, Elin Marie Andreassen overtok møteledelsen.

Direktørens orientering
Kommunaldirektør Helge Garåsen orienterte om:
•
Lavterskeltilbud for rusavhengige – anbudskonkurransen avlyst, tilbudet driftes i
egen regi på Leistad.
•
Granskninger ved øvrige bemanningsfirma – oppfølging vedr retningslinjer.
Møtet hevet kl 19.50

Hanne Moe Bjørnbet
Komiteleder

Knut Ole Bleke
Komitesekretær
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