Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 05.04.2011
Tid: kl 09.45
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, John Stene, Geir Waage,
Sissel Trønsdal, Johanne Storler, Yngve Brox, Kristian Dahlberg Hauge, Jon
Gunnes
Elin Kvikshaug Berntsen, Tone Stav
Ordfører Rita Ottervik, Merethe Baustad Ranum
Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Jorid Midtlyng, Helge
Garåsen, Carl-Jakob Midttun, Morten Wolden, Anne Behrens

Fungerende ordfører Knut Fagerbakke
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Sak 109/11 ble trukket av rådmannen
Sak 112/11 ble foreslått utsatt
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 29.03.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Aase Sætran (Ap) meldte spørsmål om sivilforsvarets anlegg i Trondheim kommune
John Stene (Ap) meldte følgende tema:
-Stengning av heiser i Trondheimsskoler
- Brukerråd for boligsaker
Kommualdirektør Morten Wolden meldte en orientering om oppfølging av UFFA-huset
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) meldte et spørsmål om bassengområdet i Revmatismehuset
som vil bli besvart i neste formannskapsmøte.
Aase Sætran (Ap) meldte et spørsmål om Korsvikaspillet og Vikingmarked som vil bli besvart
i neste formannskapsmøte.
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SAKSLISTE
Saksnr.
106/11

Arkivsaksnr.
11/1496
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE PÅ
TILLER

107/11

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

108/11

11/3200
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

109/11

11/16237
Trukket

110/11

10/24210
TREBYENTRONDHEIM TREPROSJEKTET MED MÅLSETTING OM
KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OG ØKT
KVALITET AV TREBRUK I TRONDHEIM OG OMEGN

111/11

11/9727
FOLKEVALGTOPPLÆRING 2011-2015

112/11

11/15830
OM VINTERDRIFT (BRØYTING OG STRØING) AV DE KOMMUNALE
VEGENE I TRONDHEIM.

113/11

11/1775
HALVOR JENSSENS OG HUSTRUS LEGAT.
FRITAK/SUPPLERINGSVALG

114/11

10/45799
GNR 166/1 KLAGE PÅ VEDTAK - DELING ETTER JORDLOVEN

115/11

09/20729
NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011
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Sak 106/11
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE PÅ TILLER
Forslag til vedtak:
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:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
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.
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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

Sak 107/11
SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILSYN MED FEIING OG SERVICE AV
VARMEANLEGG
Forslag til 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:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
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

Sak 108/11
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN
Forslag til innstilling:
Bystyret tar saken om videreutvikling av barne- og familietjenesten til orientering, og gir sin tilslutning
til de forbedringstiltakene som er beskrevet i saksfremlegget.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
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Bystyret tar saken om videreutvikling av barne- og familietjenesten til orientering, og gir sin tilslutning
til de forbedringstiltakene som er beskrevet i saksfremlegget.

Sak 109/11
Trukket

Sak 110/11
TREBYENTRONDHEIM TREPROSJEKTET MED MÅLSETTING OM
KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OG ØKT KVALITET AV
TREBRUK I TRONDHEIM OG OMEGN
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar revidert ramme for prosjektet ”Trebyen Trondheim”, tidligere ”Trondheim den moderne treby”, i samsvar med rådmannens saksframlegg og under forutsetning av nødvendig
finansiering.
Prosjektperioden forlenges foreløpig ut 2015.
Trondheim kommunes andel av prosjektet finansieres innenfor den ordinære driftsrammen for
byutvikling.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet vedtar revidert ramme for prosjektet ”Trebyen Trondheim”, tidligere ”Trondheim den moderne treby”, i samsvar med rådmannens saksframlegg og under forutsetning av nødvendig
finansiering.
Prosjektperioden forlenges foreløpig ut 2015.
Trondheim kommunes andel av prosjektet finansieres innenfor den ordinære driftsrammen for
byutvikling.

Sak 111/11
FOLKEVALGTOPPLÆRING 2011-2015
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Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til en folkevalgtopplæring for bystyreperioden 2011-2015 som har som
målsetting å gi en god innføring i politikernes ulike roller, å gi et helhetsbilde av politiske prosesser
samt å utvikle gode samhandlingsprosesser.
Opplæringen bygges opp rundt:
• Gruppe-/ utvalgs- og individbasert opplæring
• En fellessamling over to dager for hele bystyret ved oppstart av perioden
• Samling for hver partigruppe gjennom økonomisk tilskudd til partiene
• En komite/ utvalgsbasert studietur tidlig i bystyreperioden, fortrinnsvis andre året
• Informasjon for politikere samla i et informasjonshefte
• Aktiv bruk av kommunens hjemmesider www.trondheim.kommune.no for å få et
helhetsbilde av kommunens virksomhet og som informasjonskilde
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til en folkevalgtopplæring for bystyreperioden 2011-2015 som har som
målsetting å gi en god innføring i politikernes ulike roller, å gi et helhetsbilde av politiske prosesser
samt å utvikle gode samhandlingsprosesser.
Opplæringen bygges opp rundt:
• Gruppe-/ utvalgs- og individbasert opplæring
• En fellessamling over to dager for hele bystyret ved oppstart av perioden
• Samling for hver partigruppe gjennom økonomisk tilskudd til partiene
• En komite/ utvalgsbasert studietur tidlig i bystyreperioden, fortrinnsvis andre året
• Informasjon for politikere samla i et informasjonshefte
• Aktiv bruk av kommunens hjemmesider www.trondheim.kommune.no for å få et
helhetsbilde av kommunens virksomhet og som informasjonskilde

Sak 112/11
OM VINTERDRIFT (BRØYTING OG STRØING) AV DE KOMMUNALE VEGENE I
TRONDHEIM.
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
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Fungerende ordfører Knut Fagerbakke (SV) foreslo saken utsatt

VEDTAK:
Saken utsatt til 12.04.2011.

Sak 113/11
HALVOR JENSSENS OG HUSTRUS LEGAT. FRITAK/SUPPLERINGSVALG
Forslag til vedtak:
Harald Nissen fritas fra sitt verv i Halvor Jenssens og hustrues legat.
…………………… velges som nytt styremedlem i Halvor Jenssens og hustrues legat.
Valget gjelder fram til 31.12.2011.
Behandling:
Fungerende ordfører Knut Fagerbakke (SV) foreslo at teknisk sjef Leif Nissen overtar vervet.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Harald Nissen fritas fra sitt verv i Halvor Jenssens og hustrues legat.
Teknisk sjef Leif Nissen velges som nytt styremedlem i Halvor Jenssens og hustrues legat.
Valget gjelder fram til 31.12.2011.

Sak 114/11
GNR 166/1 KLAGE PÅ VEDTAK - DELING ETTER JORDLOVEN
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
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Klagen tas ikke til følge.

Sak 115/11
NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011
Forslag til 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
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.
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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.
8. Bystyret er inneforstått med at den i saken beskrevne formannskapsmodellen og foreslåtte
godtgjøringsprinsipper kan bli gjenstand for forhandlinger i forbindelse med bystyrets
konstituering.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
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
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

Møteprotokoll for Formannskapet, 05.04.2011 (11/16208)

9

Trondheim kommune
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.
8. Bystyret er inneforstått med at den i saken beskrevne formannskapsmodellen og foreslåtte
godtgjøringsprinsipper kan bli gjenstand for forhandlinger i forbindelse med bystyrets
konstituering.

Eventuelt:
1.Aase Sætran (Ap) stilte spørsmål om Sivilforsvarets anlegg i Trondheim kommune.
Spørsmålet ble besvart av rådmann Elin Rognes Solbu.
2.John Stene (Ap) stilte spørsmål om stengning av heiser i Trondheimsskoler
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng
3.John Stene (Ap) fremmet følgende forslag angående brukerråd for boligsaker:
Formannskapet ber Rådmannen umiddelbart opprette et ”Rådmannens brukerråd for boligsaker”.
Dette for å gi direkte brukermedvirkning på planlegging og bygging av boliger for unge mennesker
med utviklingshemming og andre som har behov for omfattende tjenester i sitt daglige liv.
Rådmannen skal innhente representasjon fra FFO og SAFO til rådet, som skal sørge for målrettet
brukermedvirkning i overordnet planarbeid, planlegging og utforming av ulike botilbud. Ved
gjennomføring av boligprosjekt må den individuelle brukermedvirkningen sikres.

Møteprotokoll for Formannskapet, 05.04.2011 (11/16208)

10

Trondheim kommune
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet ber Rådmannen umiddelbart opprette et ”Rådmannens brukerråd for boligsaker”.
Dette for å gi direkte brukermedvirkning på planlegging og bygging av boliger for unge mennesker
med utviklingshemming og andre som har behov for omfattende tjenester i sitt daglige liv.
Rådmannen skal innhente representasjon fra FFO og SAFO til rådet, som skal sørge for målrettet
brukermedvirkning i overordnet planarbeid, planlegging og utforming av ulike botilbud. Ved
gjennomføring av boligprosjekt må den individuelle brukermedvirkningen sikres.
4. Kommualdirektør Morten Wolden orienterte om utvikling av gjenoppbyggingsplanene for UFFAhuset

Møtet hevet kl. 10.05

Knut Fagerbakke
Fungerende ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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