Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 12.04.2011
Tid: kl 09.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, John
Stene, Geir Waage, Sissel Trønsdal, Johanne Storler, Yngve Brox, Merethe
Baustad Ranum, Kristian Dahlberg Hauge, Jon Gunnes

Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen,
Jorid Midtlyng, Helge Garåsen, Carl-Jakob Midttun, Morten Wolden, Anne
Behrens

Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Rådmannen hadde i forkant av møtet trukket sakene 117/11 og 118/11
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 05.04.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Behandling av Aase Sætran (Ap) sitt spørsmål om Korsvikaspillet og Vikingmarked
Behandling av Kristian Dahlberg Hauge (FrP) sitt spørsmål om bassengområdet i
Revmatismehuset
Ordfører Rita Ottervik (Ap) m flere meldte et forslag om bekjempelse av mc kriminalitet
Knut Fagerbakke (SV) meldte et forslag angående rasisme og diskriminering må føre til inndragelse
av skjenkebevilling.
Yngve Brox (H) meldte et spørsmål om underholdningshall
John Stene (Ap) meldte to spørsmål angående:
- Oppvekstenhetenes mulighet til å låne ut bygningene på kveldstid og i helgene
- Matterom
Kommunaldirektør Morten Wolden meldte en orientering om storhall
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Yngve Brox (H) meldte spørsmål om forfallet på veiene i Trondheim som vil bli behandlet i neste
formannskapsmøte
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SAKSLISTE
Saksnr.
112/11

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

116/11

11/15513
KRISESENTERETS ARBEID MED UTFLYTTING

117/11

11/14510
Trukket

118/11

11/4688
Trukket

119/11

11/6744
DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NATURMANGFOLDLOVEN,
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM SOSIALE TJENESTER I
ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN

120/11

11/16846
HØRING - LETT Å KOMME TIL ORDE, VANSKELIG Å BLI HØRT - EN
MODERNE MEDIESTØTTE NOU2010:14 HØRING

121/11

11/17448
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010

122/11

11/17477
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR
2010

123/11

08/19005
BYGGING AV FLERBRUKSANLEGG PÅ UTLEIR - BEGJÆRING AV
SKJØNN ETTER EKSPROPRIASJON

124/11

11/2845
INFORMASJON OM MODELLKOMMUNEFORSØKET OPPFØLGING AV BARN AV PSYKISK SYKE OG/ELLER
RUSMISBRUKENDE FORELDRE

79/11

11/12361
ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I
TRONDHEIMSSKOLEN 2011
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Sak 79/11
ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar å omdisponere 2 millioner av budsjettbevilgningen på 4 millioner til
videreutdanning i 2011 for å opprettholde dagens aktivitet på etterutdanning.
2. Formannskapet vedtar å gi tilbud om videreutdanning i 2011/12 til totalt 40 lærere
Formannskapet støtter rådmannens prioriteringer slik de framkommer i saken.
3. Formannskapet gir sin tilslutning til at vedlagte Program for kvalitetsutvikling brukes
til søknad om statlige kompetansemidler til etterutdanning av lærere for 2011.
Behandling:
Behandling i møte 15.03.2011:
Yngve Brox (H) foreslo på vegne av H, V og FrP:
1. Formannskapet vedtar å beholde budsjettbevilgningen på 4 millioner til videreutdanning.
2.

Formannskapet vedtar å gi tilbud om videreutdanning i 2011/12 til totalt 60 lærere.
Formannskapet understreker at videreutdanning prioriteres foran etterutdanning.

3.

Rådmannen skal innarbeide styrket satsing på videreutdanning i budsjett og økonomiplan 20122016.

4.

Program for kvalitetsutvikling skal endres i tråd med de nye rammer som følger av dette
vedtaket før det sendes søknad om statlige kompetansemidler til etterutdanning av lærere for
2011.

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for uttalelse før endelig behandling i formannskapet:
Brox m/fleres forslag følger saken videre.
Behandling i Oppvekstkomiteen 06.04.2011:
Kenneth T. Kjelsnes (SV) fremmet følgende forslag til uttalelse:
Oppvekstkomiteen tar saken til orientering.
Votering:
Kjelsnes forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.
Saken sendes formannskapet med følgende
UTTALELSE:
Oppvekstkomiteen tar saken til orientering
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Behandling i møte 12.04.2011:
Yngve Brox (H) foreslo på vegne av H, V, FrP, Ap, SV og Sp:
1. Formannskapet vedtar å beholde budsjettbevilgningen på 4 millioner til videreutdanning.
2. Det arbeides opp mot nasjonale myndigheter for å øke statens andel av kostnadene ved
videreutdanningsprogrammet.
3. Formannskapet vedtar å gi tilbud om videreutdanning i 2011/12 til totalt 60 lærere.
Formannskapet understreker at videreutdanning prioriteres foran etterutdanning.
4. Rådmannen skal innarbeide styrket satsing på videreutdanning i budsjett og økonomiplan
2012-2016.
5. Program for kvalitetsutvikling skal endres i tråd med de nye rammer som følger av dette
vedtaket før det sendes søknad om statlige kompetansemidler til etterutdanning av lærere for
2011.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Brox ble forslaget fremmet av
Brox enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar å beholde budsjettbevilgningen på 4 millioner til videreutdanning.
2. Det arbeides opp mot nasjonale myndigheter for å øke statens andel av kostnadene ved
videreutdanningsprogrammet.
3. Formannskapet vedtar å gi tilbud om videreutdanning i 2011/12 til totalt 60 lærere.
Formannskapet understreker at videreutdanning prioriteres foran etterutdanning.
4. Rådmannen skal innarbeide styrket satsing på videreutdanning i budsjett og økonomiplan
2012-2016.
5. Program for kvalitetsutvikling skal endres i tråd med de nye rammer som følger av dette
vedtaket før det sendes søknad om statlige kompetansemidler til etterutdanning av lærere for
2011.

Sak 112/11
OM VINTERDRIFT (BRØYTING OG STRØING) AV DE KOMMUNALE VEGENE I
TRONDHEIM.
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Behandling i møte 05.04.2011:
Fungerende ordfører Knut Fagerbakke (SV) foreslo saken utsatt
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VEDTAK:
Saken utsatt til 12.04.2011.
Behandling i møte 12.04.2011:
Sissel Trønsdal (Ap) fremmet følgende merknad:
I vinter var det flere eksempler på at reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede ble brukt
som snølagringsplass. Dette er selvfølgelig uakseptabelt.
Det er viktig at brøytemannskapet er godt kjent med alle HC parkerings – plasser, og det er viktig at
man er i forkant med dette i god tid før neste vinter setter inn.
Kart over alle HC – plasser i Trondheim må legges ut i samtlige strø - og brøytebiler, og være lett
tilgjengelige for alt mannskap.
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp følgende alternative vedtak :
Saken sendes tilbake til Rådmannen, da den ikke gir svar på de spørsmål formannskapet og
bystyret tidligere har stilt.
Budsjettvedtak 2011: ”Bystyret ber rådmannen utrede ulike modeller for vedlikehold av veg sommer
og vinter. Spesielt ber vi om at kontrakt med geografisk inndeling vurderes. Rådmannen bes også om
å vurdere mulighetene for å vri arbeidsinnsatsen innenfor området fra administrasjon til
egenproduksjon, slik at vi reduserer behovet for innleide tjenester. Det skal også foretas en
optimalisering av arbeidsfordeling mellom egenproduksjon og anbudsutsatt produksjon.”
Rådmannen bes komme tilbake med ny sak som svarer på tidligere vedtak, herunder:
•
•
•
•

Vurdere muligheten for kontrakter med geografisk inndeling
Sammenligning med andre byer
Statistikk på responstid
Kvalitetsoppfølging anbud

Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad:
Rådmannen bes i saken vurdere lignende GPS-system som benyttes ved oppkjøring av løyper ved
brøyting og strøing av gang- og sykkelveger og veger, som en informasjon til byens befolkning.
Yngve Brox (H) foreslo på vegne av H, FrP og V følgende tillegg til innstillingen:
Brøyting av snø skal starte ved 5 cm snø fra og med høsten 2011. Rådmannen bes om å legge frem
forslag til finansiering i forbindelse med revidering av budsjett 2011, og om å innarbeide dette som
normal standard for vintervedlikeholdet i budsjett og økonomiplan 2012-2016.
Votering:
Forslaget fremmet av Sætran fikk 7 stemmer (5Ap, 1SV, 1Sp) og ble vedtatt
Innstillingen falt dermed
Merknaden fremmet av Trønsdal fikk tilslutning fra SV, Sp, H, Frp og V
Merknaden fremmet av Sætran fikk tilslutning fra SV, Sp, H, Frp og V
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VEDTAK:
Saken sendes tilbake til Rådmannen, da den ikke gir svar på de spørsmål formannskapet og
bystyret tidligere har stilt.
Budsjettvedtak 2011: ”Bystyret ber rådmannen utrede ulike modeller for vedlikehold av veg sommer
og vinter. Spesielt ber vi om at kontrakt med geografisk inndeling vurderes. Rådmannen bes også om
å vurdere mulighetene for å vri arbeidsinnsatsen innenfor området fra administrasjon til
egenproduksjon, slik at vi reduserer behovet for innleide tjenester. Det skal også foretas en
optimalisering av arbeidsfordeling mellom egenproduksjon og anbudsutsatt produksjon.”
Rådmannen bes komme tilbake med ny sak som svarer på tidligere vedtak, herunder:
•
•
•
•

Vurdere muligheten for kontrakter med geografisk inndeling
Sammenligning med andre byer
Statistikk på responstid
Kvalitetsoppfølging anbud

FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, H, FrP og V:
I vinter var det flere eksempler på at reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede ble brukt
som snølagringsplass. Dette er selvfølgelig uakseptabelt.
Det er viktig at brøytemannskapet er godt kjent med alle HC parkerings – plasser, og det er viktig at
man er i forkant med dette i god tid før neste vinter setter inn.
Kart over alle HC – plasser i Trondheim må legges ut i samtlige strø - og brøytebiler, og være lett
tilgjengelige for alt mannskap.
Rådmannen bes i saken vurdere lignende GPS-system som benyttes ved oppkjøring av løyper ved
brøyting og strøing av gang- og sykkelveger og veger, som en informasjon til byens befolkning.
Forslaget fremmet av Brox følger sakens videre behandling

Sak 116/11
KRISESENTERETS ARBEID MED UTFLYTTING
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens tiltak for å bedre utflyttingsarbeidet ved Krisesenteret.
Behandling:
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp og H følgende alternativ til innstillingen:
Formannskapet slutter seg til rådmannens foreslåtte tiltak og ber samtidig om at det jobbes videre for
å få på plass en gjennomgangsbolig, da dette vil øke kapasiteten ved krisesentret.
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Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Trønsdal ble forslaget fremmet av
Trønsdal enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til rådmannens foreslåtte tiltak og ber samtidig om at det jobbes videre for
å få på plass en gjennomgangsbolig, da dette vil øke kapasiteten ved krisesentret.

Sak 117/11
Trukket

Sak 118/11
Trukket

Sak 119/11
DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NATURMANGFOLDLOVEN, PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN OG LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG
VELFERDSFORVALTNINGEN
Forslag til vedtak:
NATURMANGFOLDLOVEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet sin
myndighet etter lov av 19.06.09 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven),
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av loven
til rådmannen.
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet delegerer
sin myndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger
som følger av loven til rådmannen, med unntak av § 11-13, 2. ledd.
LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet sin
myndighet etter lov av 18.12.09 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
kapittel 4 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som
følger av loven til rådmannen.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
NATURMANGFOLDLOVEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet sin
myndighet etter lov av 19.06.09 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven),
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av loven
til rådmannen.
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet delegerer
sin myndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger
som følger av loven til rådmannen, med unntak av § 11-13, 2. ledd.
LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN
Forutsatt at bystyret delegerer sin myndighet til formannskapet, delegerer formannskapet sin
myndighet etter lov av 18.12.09 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
kapittel 4 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som
følger av loven til rådmannen.

Sak 120/11
HØRING - LETT Å KOMME TIL ORDE, VANSKELIG Å BLI HØRT - EN MODERNE
MEDIESTØTTE NOU2010:14 HØRING
Forslag til vedtak:
Trondheim kommune støtter en modernisering og tilpassing av tilskuddsordningene og virkemidlene
til medieområdet. Trondheim kommune vektlegger hensynet til de små lokalavisene og deres rolle i
samfunnsdebatten og rangerer de foreliggende alternativer i denne rekkefølge:
1. Flermedialitetsalternativet
2. Omfordelingsalternativet
3. Dagens ordning
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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Trondheim kommune støtter en modernisering og tilpassing av tilskuddsordningene og virkemidlene
til medieområdet. Trondheim kommune vektlegger hensynet til de små lokalavisene og deres rolle i
samfunnsdebatten og rangerer de foreliggende alternativer i denne rekkefølge:
1. Flermedialitetsalternativet
2. Omfordelingsalternativet
3. Dagens ordning

Sak 121/11
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE
ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010
Forslag til innstilling:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsberetning 2010 for Stavne Arbeid og Kompetanse KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsberetning 2010 for Stavne Arbeid og Kompetanse KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.

Sak 122/11
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR 2010
Forslag til innstilling:
Årsrapporten for 2010 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
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Årsrapporten for 2010 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.

Sak 123/11
BYGGING AV FLERBRUKSANLEGG PÅ UTLEIR - BEGJÆRING AV SKJØNN
ETTER EKSPROPRIASJON
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens redegjørelse for status i sak om gjennomføring av erverv av grunn til
flerbruksanlegg på Utleir til etterretning, og slutter seg til gjennomføring av skjønn og eventuelt
overskjønn til fastsettelse av erstatning for ekspropriert areal
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet tar rådmannens redegjørelse for status i sak om gjennomføring av erverv av grunn til
flerbruksanlegg på Utleir til etterretning, og slutter seg til gjennomføring av skjønn og eventuelt
overskjønn til fastsettelse av erstatning for ekspropriert areal

Sak 124/11
INFORMASJON OM MODELLKOMMUNEFORSØKET - OPPFØLGING AV BARN
AV PSYKISK SYKE OG/ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar informasjonen om Modellkommuneforsøket til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet tar informasjonen om Modellkommuneforsøket til orientering.

Eventuelt:
1. Aase Sætran (Ap) stilte spørsmål om Korsvikaspillet og Vikingmarked.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Morten Wolden.
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2. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) stilte spørsmål om bassengområdet i Revmatismehuset.
Spørsmålet ble besvart av ordfører Rita Ottervik og kommunaldirektør Helge Garåsen.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Rådmann bes snarest komme tilbake med en sak som beskriver hvordan aktivitetene som i dag er i
bassenget ved Revmatismehuset, kan overføres til bassenget ved Havstein bo- og servicesenter.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Rådmann bes snarest komme tilbake med en sak som beskriver hvordan aktivitetene som i dag er i
bassenget ved Revmatismehuset, kan overføres til bassenget ved Havstein bo- og servicesenter.

3.Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp, H, FrP og V følgende forslag
angående bekjempelse av mc-kriminalitet:
Formannskapet ber rådmannen iverksette arbeidet med en felles strategi for bekjempelse av kriminell
virksomhet knyttet til 1 % klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene. Saken legges fram
innen utgangen av august for politisk behandling i formannskapet. Strategien utarbeides i samarbeid
med politiet. Næringsliv, organisasjoner og øvrige statlige etater trekkes med i prosessen.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet ber rådmannen iverksette arbeidet med en felles strategi for bekjempelse av kriminell
virksomhet knyttet til 1 % klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene. Saken legges fram
innen utgangen av august for politisk behandling i formannskapet. Strategien utarbeides i samarbeid
med politiet. Næringsliv, organisasjoner og øvrige statlige etater trekkes med i prosessen.

4. Knut Fagerbakke (SV) tok opp forhold vedrørende rasisme og diskriminering som må føre til
inndragelse av skjenkebevilling.
Kommunaldirektør Anne Behrens orienterte.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo følgende forslag:
Ved revidering av retningslinjer for reaksjoner overtredelse av alkohollovens bestemmelser for neste
bevillingsperiode, tas diskriminering av grunner som er nevnt i straffelovens § 349a, som omfatter
diskriminering pga en persons religion, rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller homofil
legning, leveform eller orientering, inn som eksempel på grunnlag for inndragning av skjenkebevilling.
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Behandling:
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP)
VEDTAK:
Ved revidering av retningslinjer for reaksjoner overtredelse av alkohollovens bestemmelser for neste
bevillingsperiode, tas diskriminering av grunner som er nevnt i straffelovens § 349a, som omfatter
diskriminering pga en persons religion, rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller homofil
legning, leveform eller orientering, inn som eksempel på grunnlag for inndragning av skjenkebevilling.
5. Yngve Brox (H) tok opp behovet for en underholdningshall
Ordfører Rita Ottervik og kommunaldirektør Morten Wolden svarte og viste til at det vil komme sak
fra rådmannen til behandling i mai måned 2011.
Yngve Brox (H) foreslo:
Formannskapet mener det er behov for en stor publikumshall i Trondheim, med kapasitet til store
idrettsarrangement, konserter, messer og kongresser. En slik hall må ligge mest mulig sentralt, slik at
den kan utnytte allerede etablert infrastruktur til transport, overnatting med mer.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet mener det er behov for en stor publikumshall i Trondheim, med kapasitet til store
idrettsarrangement, konserter, messer og kongresser. En slik hall må ligge mest mulig sentralt, slik at
den kan utnytte allerede etablert infrastruktur til transport, overnatting med mer.

6. John Stene (Ap) stilte spørsmål angående oppvekstenhetenes mulighet til å låne ut bygningene på
kveldstid og i helgene
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.

7. John Stene (Ap) stilte spørsmål angående matterom
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.

8. Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte om arbeidet med storhall.

Møtet hevet kl. 10.45

Møteprotokoll for Formannskapet, 12.04.2011 (11/17336)

13

Trondheim kommune
Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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