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ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE
INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN
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ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010
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ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2010

98/11

11/12817
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09/32413
BYBANEUTREDNING OG VALG AV LANGSIKTIGE
KOLLEKTIVLØSNINGER

100/11
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OPPRETTELSE AV FRIVILLIGSENTRALER I ILA OG PÅ RANHEIM

101/11

11/14470
UTLÅN AV MALERI AV LARS TILLER

102/11

11/14502
ELDREPLANEN - PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR
TJENESTER TIL ELDRE I PERIODEN 2011-2020

103/11

11/56
REGIONALE FILMSENTRE - HØRING VEDRØRENDE KRITERIER
FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD
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11/14053
INNFØRING AV KONTROLLGEBYR FOR GRAVEARBEIDER I
GATEGRUNN
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Sak 95/11
ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN
HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN
Forslag til innstilling:
1. Brukerrådenes rolle innen helse- og velferdstjenesten som samspillinstans og høringsinstans
oppgraderes og formaliseres.
Med virkning fra 1. oktober 2011 vedtar bystyret følgende endringer i brukerrådenes
reglement:
a. Nytt pkt 6f: Innen helse- og velferdsområdet organiseres brukerrådene etter følgende
sektorinndeling:
- helse- og velferdssentre og helsehus utgjør en sektor,
- hjemmetjenestene en sektor,
- botiltak og dagtilbud en sektor,
- helse og velferdskontor, byomfattende helse- og velferdstjenester og NAVkontor en sektor.
b. Nytt pkt 8c: Forhold og saker som kan medføre endringer på den aktuelle enheten
eller innen tjenesteområdet. Rådslagning og informasjonsutveksling rundt slike
endringer kan skje i forhold til enhetsleder, rådmann eller politisk nivå.
c. Punkt 9e endres til: Fungere som høringsorgan for rådmann og politisk nivå. Dette
gjelder både enhetens tjenesteområde og tilsendte politiske saker.
d. Punkt 9f gis slik tillegg: Innen helse- og velferdstjenesten møter brukerrådene
sektorvis bystyrets fagkomite for helse- og velferd en gang i året, jfr pkt 6f
e. Punkt 9g strykes.
Med virkning fra 1.oktober 2011 vedtar bystyret følgende tilføyelser i bystyrekomiteenes
reglement:
f. Pkt 1.9 endres til: … hvilke komiteer, råd, utvalg og brukerråd som eventuelt skal
høres.
g. Nytt pkt 5.7: Helse- og velferdskomiteen gjennomfører årlige kontaktmøter med
brukerrådene innen helse- og velferdsområdet med utgangspunkt i
sektororganisering av brukerrådene, jfr brukerrådenes reglement.
Rådmannen oppretter og holder ved like en samlet kontaktoversikt over brukerrådene innen helseog velferdsområdet på kommunens nettsider.
Behandling:

VEDTAK:
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Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
1. Brukerrådenes rolle innen helse- og velferdstjenesten som samspillinstans og høringsinstans
oppgraderes og formaliseres.
Med virkning fra 1. oktober 2011 vedtar bystyret følgende endringer i brukerrådenes
reglement:
a. Nytt pkt 6f: Innen helse- og velferdsområdet organiseres brukerrådene etter følgende
sektorinndeling:
- helse- og velferdssentre og helsehus utgjør en sektor,
- hjemmetjenestene en sektor,
- botiltak og dagtilbud en sektor,
- helse og velferdskontor, byomfattende helse- og velferdstjenester og NAVkontor en sektor.
b. Nytt pkt 8c: Forhold og saker som kan medføre endringer på den aktuelle enheten
eller innen tjenesteområdet. Rådslagning og informasjonsutveksling rundt slike
endringer kan skje i forhold til enhetsleder, rådmann eller politisk nivå.
c. Punkt 9e endres til: Fungere som høringsorgan for rådmann og politisk nivå. Dette
gjelder både enhetens tjenesteområde og tilsendte politiske saker.
d. Punkt 9f gis slik tillegg: Innen helse- og velferdstjenesten møter brukerrådene
sektorvis bystyrets fagkomite for helse- og velferd en gang i året, jfr pkt 6f
e. Punkt 9g strykes.
Med virkning fra 1.oktober 2011 vedtar bystyret følgende tilføyelser i bystyrekomiteenes
reglement:
f. Pkt 1.9 endres til: … hvilke komiteer, råd, utvalg og brukerråd som eventuelt skal
høres.
g. Nytt pkt 5.7: Helse- og velferdskomiteen gjennomfører årlige kontaktmøter med
brukerrådene innen helse- og velferdsområdet med utgangspunkt i
sektororganisering av brukerrådene, jfr brukerrådenes reglement.
Rådmannen oppretter og holder ved like en samlet kontaktoversikt over brukerrådene innen helseog velferdsområdet på kommunens nettsider.

Sak 96/11
ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010
Forslag til innstilling:
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Bystyret tar årsmelding for 2010 fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne til orientering
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret tar årsmelding for 2010 fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne til orientering.

Sak 97/11
ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2010
Forslag til innstilling:
Bystyret tar årsmelding for 2010 fra Eldrerådet i Trondheim til orientering.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret tar årsmelding for 2010 fra Eldrerådet i Trondheim til orientering.

Sak 98/11
ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET
Forslag til innstilling:
Årsrapport for 2010 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
Behandling:
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VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Årsrapport for 2010 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.

Sak 99/11
BYBANEUTREDNING OG VALG AV LANGSIKTIGE KOLLEKTIVLØSNINGER
Forslag til innstilling:
1) Trondheim kommune anbefaler at kollektivsatsingen baseres på et høystandard busstilbud
med høy framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig og universelt utformet
materiell, og god kvalitet på holdeplasser og informasjon.
2) Stamrutesystemet gjennomgås på nytt ved revisjon av kommuneplanens arealdel og vurderes
med tanke på tilstrekkelig sikring av egne kollektivtraséer.
3) En utredning av mulighetene for ny stamrute til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll/Brundalen,
inkludert mulig busstunnel under Tyholt, igangsettes høsten 2011.
4) Det er ikke aktuelt pr i dag å gå videre med planlegging av et bybanesystem i Trondheim.
5) Videre trikkedrift er avhengig av tilstrekkelige ressurser til oppgradering og vedlikehold av
infrastrukturen. Det er ikke aktuelt å finansiere dette med kommunale midler, og ressursene
bør derfor vurderes prioritert i Miljøpakkens handlingsprogram.
6) Ved fortsatt trikkedrift prioriteres oppgradering og vedlikehold av eksisterende spor, samt
etablering i Prinsenkrysset før videreføring gjennom Midtbyen til Brattøra. Oppgradering av
Kongens gate og framføring til Prinsenkrysset bør vurderes prioritert i 2012.
Behandling:
Yngve Brox (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og FrP som følger sakens videre
behandling:
Punkt 5 i rådmannens innstilling endres til:
Det er ikke aktuelt å finansiere videre drift av trikken med verken kommunale midler eller med midler
fra transport- og miljøpakken. Det gjennomføres ikke en utvidelse av trikkelinjen.
Punkt 6 strykes.
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VEDTAK:
Saken sendes Byutviklingskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
1) Trondheim kommune anbefaler at kollektivsatsingen baseres på et høystandard busstilbud
med høy framkommelighet og frekvens på hovedrutene, miljøvennlig og universelt utformet
materiell, og god kvalitet på holdeplasser og informasjon.
2) Stamrutesystemet gjennomgås på nytt ved revisjon av kommuneplanens arealdel og vurderes
med tanke på tilstrekkelig sikring av egne kollektivtraséer.
3) En utredning av mulighetene for ny stamrute til Valentinlyst, Brøset og Dragvoll/Brundalen,
inkludert mulig busstunnel under Tyholt, igangsettes høsten 2011.
4) Det er ikke aktuelt pr i dag å gå videre med planlegging av et bybanesystem i Trondheim.
5) Videre trikkedrift er avhengig av tilstrekkelige ressurser til oppgradering og vedlikehold av
infrastrukturen. Det er ikke aktuelt å finansiere dette med kommunale midler, og ressursene
bør derfor vurderes prioritert i Miljøpakkens handlingsprogram.
6) Ved fortsatt trikkedrift prioriteres oppgradering og vedlikehold av eksisterende spor, samt
etablering i Prinsenkrysset før videreføring gjennom Midtbyen til Brattøra. Oppgradering av
Kongens gate og framføring til Prinsenkrysset bør vurderes prioritert i 2012.
Forslaget fremmet av Brox følger sakens videre behandling.

Sak 100/11
OPPRETTELSE AV FRIVILLIGSENTRALER I ILA OG PÅ RANHEIM
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om opprettelse av frivillighetssentraler i Ila og på Ranheim til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar saken om opprettelse av frivillighetssentraler i Ila og på Ranheim til orientering.
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Sak 101/11
UTLÅN AV MALERI AV LARS TILLER
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om utlån av maleri av Lars Tiller til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar saken om utlån av maleri av Lars Tiller til orientering.

Sak 102/11
ELDREPLANEN - PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR TJENESTER TIL
ELDRE I PERIODEN 2011-2020
Forslag til vedtak:
Formannskapet fastsetter planprogram for kommunedelplan for tjenester til eldre i perioden 20112020.
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo på vegne av H, FrP,V og Ap:
Avsnittet under overskriften ”Livskvalitet og tilbud om enerom på sykehjem” endres til:
Planen skal beskrive hvordan Trondheim kommune kan bygge tilstrekkelig kapasitet til å tilby
enerom i sykehjem til alle som ønsker dette. Det skal være tilbud om å ligge to på samme rom for
pasienter som ønsker dette, eksempelvis ektefeller/samboere.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Brox ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet fastsetter planprogram for kommunedelplan for tjenester til eldre i perioden 20112020 med følgende endring:
Avsnittet under overskriften ”Livskvalitet og tilbud om enerom på sykehjem” endres til:
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Planen skal beskrive hvordan Trondheim kommune kan bygge tilstrekkelig kapasitet til å tilby
enerom i sykehjem til alle som ønsker dette. Det skal være tilbud om å ligge to på samme rom for
pasienter som ønsker dette, eksempelvis ektefeller/samboere.

Sak 103/11
REGIONALE FILMSENTRE - HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR
FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD
Forslag til vedtak:
•

Forslaget fra Kulturdepartementet med folketallsvekting som grunnlag for fordeling av 60 %
av tilskuddet til de regionale filmsentrene anses som meget uheldig og lite hensiktsmessig i
forhold til målsettingene.

•

De regionale filmsentrene må sikres en tilstrekkelig statlig basisfinansiering som gir
forutsigbarhet og rom for videre vekst. Prosentandelen ved grunntilskuddet må være høyest
mulig.

•

Det samlede statstilskuddet til Midtnorsk Filmsenter bør opprettholdes på minst samme nivå
som i dag

•

Forslaget som foreligger vil slå særlig uheldig ut for Midt-Norge sammenlignet med andre
regioner/fylker. Forslaget ser ikke ut til å gi en jevnere fylkesvis fordeling.

•

Fordeling av statlige midler til regionale filmsentre bør vurderes i sammenheng med fordeling
av midler til regionale filmfond.

•

De kvalitative og kvantitative kriteriene må konkretiseres ytterligere.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
•

Forslaget fra Kulturdepartementet med folketallsvekting som grunnlag for fordeling av 60 %
av tilskuddet til de regionale filmsentrene anses som meget uheldig og lite hensiktsmessig i
forhold til målsettingene.

•

De regionale filmsentrene må sikres en tilstrekkelig statlig basisfinansiering som gir
forutsigbarhet og rom for videre vekst. Prosentandelen ved grunntilskuddet må være høyest
mulig.
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•

Det samlede statstilskuddet til Midtnorsk Filmsenter bør opprettholdes på minst samme nivå
som i dag

•

Forslaget som foreligger vil slå særlig uheldig ut for Midt-Norge sammenlignet med andre
regioner/fylker. Forslaget ser ikke ut til å gi en jevnere fylkesvis fordeling.

•

Fordeling av statlige midler til regionale filmsentre bør vurderes i sammenheng med fordeling
av midler til regionale filmfond.

•

De kvalitative og kvantitative kriteriene må konkretiseres ytterligere.

Sak 104/11
INNFØRING AV KONTROLLGEBYR FOR GRAVEARBEIDER I GATEGRUNN
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å opprette et kontrollgebyr ved gravearbeider i gategrunn i Trondheim
kommune. Dette erstatter det tidligere behandlingsgebyret.
Det allerede etablerte forringelsesgebyret oppdateres til reelt selvkostnadsnivå.
Begge gebyrene indeksreguleres årlig ved administrative vedtak i samsvar med dette.
Gebyrene med de satser som fremkommer i saksframlegget gjøres gjeldende fra 01.04. 2011.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet vedtar å opprette et kontrollgebyr ved gravearbeider i gategrunn i Trondheim
kommune. Dette erstatter det tidligere behandlingsgebyret.
Det allerede etablerte forringelsesgebyret oppdateres til reelt selvkostnadsnivå.
Begge gebyrene indeksreguleres årlig ved administrative vedtak i samsvar med dette.
Gebyrene med de satser som fremkommer i saksframlegget gjøres gjeldende fra 01.04. 2011.

Eventuelt:
Fungerende ordfører la frem oversikt over representasjon og tildelinger fra ordfører andre halvår
2010. Formannskapet tok informasjonen til orientering.
Møtet hevet kl. 09.10
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Knut Fagerbakke
Fungerende ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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