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Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) meldte et spørsmål med forslag til vedtak angående piggdekkavgift
Ordfører Rita Ottervik (Ap) meldte et forslag til vedtak angående Munkegt 2
Jon Gunnes (V) og John Stene (Ap) meldte et spørsmål med forslag til vedtak angående
læringsarealet i Trondheimsskolen
Geir Waage (Ap) meldte et spørsmål angående støttemur i Nyveibakken
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Geir Waage (Ap) meldte også et spørsmål om utleieboliger i TOBB regi som vil bli besvart i neste
formannskap.
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SAKSLISTE
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67/11

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

125/11

11/3153
GNR 119/2, BRATSBERG ØSTRE, KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNADOM
KONSESJON
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07/30375
ERFARINGER MED PROSJEKTET GRØNNE ENERGIKOMMUNER

127/11

08/10412
VIKÅSEN VANNTUNNEL

128/11

11/9575
NIDARØ. VURDERING UTBYGGINGSPOTENSIALET.

129/11

11/13838
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG - FORDELING AV REGIONALT
TILSKUDD FOR 2010-2013

130/11

11/18389
ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE

131/11

11/18402
ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE

132/11

11/19056
TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE

133/11

08/759
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING RHF AS RESTAURANTHUSET FRAKKEN

134/11

08/2818
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON

135/11

08/2882
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING NEWS AS - RICK'S CAFE
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Sak 67/11
STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016.
HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM KOMMUNES
ARBEID MED KULTURNÆRINGER
Forslag til vedtak:
• Formannskapet vedtar Handlingsplan for kulturnæringene i Trøndelag 2011-2012 som
oppfølging av Strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag 2009-2016.
• Formannskapet tar statusrapport for Trondheim kommunes arbeid med kulturnæringer
2009-2010 til orientering.
Behandling:
Behandling i møte 08.03.2011:
Saken sendes Kultur, idrett- og friluftslivskomiteen og Finans- og næringskomiteen for
uttalelse før endelig behandling i formannskapet.
UTTALELSE fra Kultur-, idrett, og friluftslivskomiteen:
I det videre arbeidet med å utvikle kulturnæringen i Trondheim er det viktig å bygge opp under de
miljøene og kulturhusklyngene som allerede har vist et potensial. Mange av aktørene innenfor dette
området består av enkeltmannsforetak som ofte kan være avhengige av et større miljø. Derfor blir
det viktig at man ikke lager for rigide båser mellom de forskjellige foreslåtte temaområdene som for
eksempel film, musikk eller teater i det videre arbeidet. Noe som for øvrig er vektlagt i det
nåværende arbeidet ved å lage fellesinnganger for temaområdene. På kulturnæringsfeltet kan det ofte
utvikles felles synergi mellom ulike kulturaktører. En hovedutfordring i årene framover vil være å få
det sentrale virkemiddelapparatet til å utforme ordninger som er tilpasset den enkelte aktør lokalt.
Her bør Trondheim kommunes administrasjon, politisk nivå og kulturaktørene ta ansvar.
Satsningen på de nye kulturnæringene må ikke gå på bekostning av ønsket om å styrke det
profesjonelle kulturfeltet i seg selv i Trondheim.
UTTALELSE fra Finans- og næringskomiteen:
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.
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
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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.
Behandling i møte 27.04.2011:
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo på vegne av H, Ap, SV og Sp følgende tillegg til
innstillingen:
Formannskapet fremhever det som positivt å legge til rette for at flere skal kunne leve av sitt arbeid
med kunst og kultur. 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 egenverdi
uavhengig av økonomisk lønnsomhet.
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.

Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av H, Ap, SV og Sp følgende tillegg til innstillingen:
Tilgangen på kapital innen kulturnæringene er generelt vanskelig, spesielt i storbyene. Det er få
offentlige ordninger, og de som finnes er som oftest rettet mot det distriktspolitiske
virkemiddelområdet. Behovene er knyttet til både nyetableringer og vekstbedrifter.
Formannskapet ber ordføreren i samarbeid med de andre storbyene henvende seg til Regjeringen
med mål om å få på plass et bedre virkemiddelapparat for kulturnæringer i storbyene.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget fremmet av Baustad Ranum ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP)
Tilleggsforslaget fremmet av Aase Sætran ble vedtatt mot 1 stemme (1 FrP)
VEDTAK:
Formannskapet vedtar Handlingsplan for kulturnæringene i Trøndelag 2011-2012 som
oppfølging av Strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag 2009-2016.
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Formannskapet tar statusrapport for Trondheim kommunes arbeid med kulturnæringer 20092010 til orientering.
Formannskapet fremhever det som positivt å legge til rette for at flere skal kunne leve av sitt
arbeid med kunst og kultur. 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 egenverdi uavhengig av økonomisk lønnsomhet.
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.
Tilgangen på kapital innen kulturnæringene er generelt vanskelig, spesielt i storbyene. Det er få
offentlige ordninger, og de som finnes er som oftest rettet mot det distriktspolitiske
virkemiddelområdet. Behovene er knyttet til både nyetableringer og vekstbedrifter.
Formannskapet ber ordføreren i samarbeid med de andre storbyene henvende seg til
Regjeringen med mål om å få på plass et bedre virkemiddelapparat for kulturnæringer i
storbyene.

Sak 125/11
GNR 119/2, BRATSBERG ØSTRE, KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM
KONSESJON
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo på vegne av FrP, H, V:
Klagen tas til følge og det innvilges konsesjon.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Dahlberg Hauge fikk innstillingen
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7 stemmer (5 Ap, 1SV, 1Sp) og ble vedtatt, mot 4 stemmer (1FrP, 2H, 1V) avgitt for Dahlberg
Hauges forslag.
VEDTAK:
Klagen tas ikke til følge.

Sak 126/11
ERFARINGER MED PROSJEKTET GRØNNE ENERGIKOMMUNER
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering.

Sak 127/11
VIKÅSEN VANNTUNNEL
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til at det settes i gang utredning om bruk av eksisterende tunnel som
alternativ til ny tunnel for sikring av vannforsyningen gjennom Vikåsen. Detaljprosjektering av valgt
løsning utsettes til etter at utredningsarbeidet er avsluttet. Det forutsettes en avklaring i løpet av 2011.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet gir sin tilslutning til at det settes i gang utredning om bruk av eksisterende tunnel som
alternativ til ny tunnel for sikring av vannforsyningen gjennom Vikåsen. Detaljprosjektering av valgt
løsning utsettes til etter at utredningsarbeidet er avsluttet. Det forutsettes en avklaring i løpet av 2011.
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Sak 128/11
NIDARØ. VURDERING UTBYGGINGSPOTENSIALET.
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til de vurderingene som rådmannen har foretatt, og finner det på
nåværende tidspunkt ikke riktig å transformere Nidarøområdet til boligformål.
Behandling:
Knut Fagerbakke (SV) foreslo på vegne av SV, Ap og Sp følgende alternativ til innstillingen:
Formannskapet sender saken i retur til rådmannen og ber henne vurdere saken også i lys av
eventuelle framtidige investeringer ved Trondheim Spektrum. Vi ber også rådmannen se saken i
sammenheng med framtidige planer om idrettshaller, kulturhall og alternativ lokalisering av nytt
messeområde.
Mertehe Baustad Ranum (H) fremmet følgende merknad:
Merknadsstillerne mener at Nidarøområdet på noe sikt vil være godt egnet til boligformål. Områdets
særpreg og beliggenhet i Nidelvkorridoren med spesielle naturverdier krever imidlertid at en fremtidig
utbygging ikke forringer disse viktige verdiene for fremtidens generasjoner.
En mer bymessig utvikling av området fordrer blant annet at det også legges godt til rette for en
grønn lunge med rekreasjons- og turmuligheter.
Merknadsstillerne finner derfor at en så høy utnyttingsgrad som antydet i rådmannens saksfremstilling
(eksempelvis 90 %) ikke vil ivareta disse hensynene på en god nok måte.
Merknadsstillerne er imidlertid innforstått med at dagens Trondheim Spektrum hverken tilfredsstiller
befolkningens voksende behov for idrettslige eller kommersielle fasiliteter. Av den grunn er det svært
viktig at utredningsarbeidet med arealer for en ny sentralt plassert publikumshall og idrettshall har god
progresjon, jf formannskapets vedtak av 12.04.11. En slik flytting vil i tillegg til å bidra til bedrede
trafikale forhold på Nidarøområdet, kunne være et løft for kommunens idretts- kultur- og næringsliv
til beste for byens befolkning og kommunen som helhet.
Merknadsstillerne ønsker imidlertid ikke å komme i en situasjon der idrettens behov forringes, og
deler derfor rådmannens oppfatning av at en transformasjon av Nidarøområdet må skje i
sammenheng med et konkret prosjekt for etablering av en (eller flere) ny(e) publikumshall(er).
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Fagerbakke ble forslaget
fremmet av Fagerbakke enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet sender saken i retur til rådmannen og ber henne vurdere saken også i lys av
eventuelle framtidige investeringer ved Trondheim Spektrum. Vi ber også rådmannen se saken i
sammenheng med framtidige planer om idrettshaller, kulturhall og alternativ lokalisering av nytt
messeområde.
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Merknaden fra Baustad Ranum følger saken.

Sak 129/11
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG - FORDELING AV REGIONALT TILSKUDD FOR
2010-2013
Forslag til innstilling:
1. Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til fordelingsnøkkel mellom de regionale
tilskuddspartene vedrørende driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag. I perioden 20102013 skal Trondheim kommunes andel utgjøre 19,86 % av det regionale driftstilskuddet til
Museene i Sør-Trøndelag.
2. Rådmannen kommer tilbake med forslag til dekning av manglende andel av bevilgning for
2010 i forbindelse med sak om årsoppgjøret for 2010.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å underskrive protokollen fra forhandlingene mellom SørTrøndelag fylkeskommune og vertskommunene.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret uten
realitetsbehandling av saken:
1. Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til fordelingsnøkkel mellom de regionale
tilskuddspartene vedrørende driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag. I perioden 20102013 skal Trondheim kommunes andel utgjøre 19,86 % av det regionale driftstilskuddet til
Museene i Sør-Trøndelag.
2. Rådmannen kommer tilbake med forslag til dekning av manglende andel av bevilgning for
2010 i forbindelse med sak om årsoppgjøret for 2010.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å underskrive protokollen fra forhandlingene mellom SørTrøndelag fylkeskommune og vertskommunene.

Sak 130/11
ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE
Forslag til vedtak:
1. Bystyret vedtar etablering av nye Nidarvoll barnehage. Bygget er på 1026 m2 brutto.
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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.
Behandling:

VEDTAK:

Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
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.

Sak 131/11
ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE
Forslag til vedtak:
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.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
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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.

Sak 132/11
TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE
Forslag til 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.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
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.

Sak 133/11
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING RHF AS - RESTAURANTHUSET
FRAKKEN
Forslag til vedtak:
Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Restauranthuset Frakken, org.nr. 889 784 822,
Dronningens gate 12, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Dette med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jfr. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av
alkohollovens bestemmelser punkt 2, tredje ledd.
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Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved skjenkekontroll den
17.06.2010. For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jfr.
forvaltningsloven § 42 første ledd første punktum.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Restauranthuset Frakken, org.nr. 889 784 822,
Dronningens gate 12, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Dette med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jfr. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av
alkohollovens bestemmelser punkt 2, tredje ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved skjenkekontroll den
17.06.2010. For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jfr.
forvaltningsloven § 42 første ledd første punktum.

Sak 134/11
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S - LILLE LONDON
Forslag til vedtak:
Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Lille London AS – Lille London, org.nr. 967 852 546,
Carl Johans gate 10, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Dette med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jfr. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av
alkohollovens bestemmelser punkt 2 tredje ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved kontroll den 04.desember
2010. For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller eventuell klage er avgjort, jfr.
forvaltningsloven § 42 første ledd første punktum.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Møteprotokoll for Formannskapet, 27.04.2011 (11/18699)

12

Trondheim kommune
VEDTAK:
Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Lille London AS – Lille London, org.nr. 967 852 546,
Carl Johans gate 10, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer.
Dette med hjemmel i alkoholloven § 1-8 jfr. retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av
alkohollovens bestemmelser punkt 2 tredje ledd.
Inndragningen er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved kontroll den 04.desember
2010. For nærmere begrunnelse vises til saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller eventuell klage er avgjort, jfr.
forvaltningsloven § 42 første ledd første punktum.

Sak 135/11
INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING NEWS AS - RICK'S CAFE
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til News AS - Rick’s Cafe, org. nr. 979 115 083,
Nordre gate 11, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer. Dette med hjemmel i
alkoholloven § 1-8 jf. Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser
pkt. 2, 3. ledd.
Inndragningen gjelder brudd på alkohollovgivningen avdekket ved skjenkekontroll 18. desember
2010. Nærmere begrunnelse følger av saksfremlegget.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42, 1. ledd, 1. punktum.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen til News AS - Rick’s Cafe, org. nr. 979 115 083,
Nordre gate 11, i tre uker fra den tid administrasjonen bestemmer. Dette med hjemmel i
alkoholloven § 1-8 jf. Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser
pkt. 2, 3. ledd.
Inndragningen gjelder brudd på alkohollovgivningen avdekket ved skjenkekontroll 18. desember
2010. Nærmere begrunnelse følger av saksfremlegget.
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Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42, 1. ledd, 1. punktum.

Eventuelt:
1.Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forhold angående piggdekkavgift i Trondheim.
Spørsmålet ble besvart av ordfører Rita Ottervik som orienterte om at det fremmes en sak til
politisk behandling angående temaet denne våren.
2.Ordfører Rita Ottervik (Ap) tok opp bruk av Munkegata 2 og føreslo følgende forslag til
vedtak:
Formannskapet ber rådmannen så raskt som mulig avklare om det er mulig å sikre Munkegt 2 til
kirkelig formål ved å gå inn som leietaker hos Statsbygg og framleie lokaler til kirkelig formål.
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Statsbygg forutsatt at aktuelle
leietakere for framleie inngår avtale med kommunen om dette.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet ber rådmannen så raskt som mulig avklare om det er mulig å sikre Munkegt 2 til
kirkelig formål ved å gå inn som leietaker hos Statsbygg og framleie lokaler til kirkelig formål.
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Statsbygg forutsatt at aktuelle
leietakere for framleie inngår avtale med kommunen om dette.
3.Jon Gunnes (V) tok opp læringsarealet i Trondheimsskolen:
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
Jon Gunnes (V) foreslo på vegne av V, Ap og Sp følgende forslag til 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.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Forslaget fra Gunnes og Stene oversendes rådmannen. Rådmannen skal høsten 2011 legge fram
en sak om hva som er det mest optimale læringsarealet for elevene i Trondheimsskolen.
Rådmannen bes ta med innhold og intensjon i forslaget til Gunnes og Stene i sine vurderinger i denne
saken.
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Behandling:
Forslaget fremmet av Fagerbakke fikk 1 stemme (1SV) og falt
Forslaget fremmet av Gunnes fikk 10 stemmer (5Ap, 1Sp, 1V, 2H, 1FrP) og ble vedtatt.
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.
4.Geir Waage (Ap) stilte spørsmål angående støttemur i Nyveibakken
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aasved Hansen
5. Yngve Brox (H) stilte spørsmål om Trønderenergi og nettleie
Spørsmålet ble besvart av ordfører Rita Ottervik (Ap) som orienterte om kontakt med
Trønderenergi før dagens formannskapsmøte, og at formannskapet vil bli holdt orientert etter
styremøte i bedriften.
6.Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte om TrondheimsRusken. Et notat vil bli sendt
formannskapets medlemmer etter møtet.
Formannskapet hadde i forkant av møtet fått utsendt til orientering Stiftelsens Trondheim Pirbad sine
resultatregnskapet for foregående år, samt budsjett for inneværende år.

Møtet hevet kl. 10.15

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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