Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 15.02.2011
Tid: kl 10.10
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Sissel Trønsdal,
Jan-Yngvar Kiel, Yngve Brox, Merethe Baustad Ranum, Kristian Dahlberg
Hauge, Jon Gunnes
Elin Kvikshaug Berntsen, Harald Nissen, Randi Sakshaug
Ole Kristian Lundereng, Aase Sætran, Geir Waage
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
Merethe Baustad Ranum meldte seg inhabil jfr forvaltningslovens §6 andre ledd i sak 38/11da hun
har verv i virksomhet knytta til Kalvskinnet skole.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 08.02.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Jan-Yngvar Kiel(Sp) meldte et spørsmål angående Skjetlein som Grønt Kompetansesenter (SGK)
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) meldte spørsmål om bruk av hijab eller heldekkende plagg i
kommunale badeanlegg
Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen meldte en orientering om opprydning etter graving i
gategrunn
Kommunaldirektør Helge Garåsen meldte en orientering om spesialiserte enheter i sykehjem
Kommunaldirektør Carl- Jakob Midttun meldte en orientering om foreløpig regnskapsresultat i
Trondheim kommune
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) meldte spørsmål om Nattergalen Bar og Kjøkken som vil bli besvart
01.03.2011.
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Jon Gunnes (V) meldte et spørsmål om skattekort og personer med d-kort i 2011 som vil bli besvart
01.03.2011.

Møteprotokoll for Formannskapet, 15.02.2011 (11/8292)

2

Trondheim kommune

SAKSLISTE
Saksnr.
38/11

Arkivsaksnr.
10/23596
TILBUDET VED SKOLEAVDELINGEN PÅ KALVSKINNET
SKOLEÅRET 2011 - 2012

45/11

11/7448
VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I
BARNEVERNET OG KRISETEAM GODKJENNING AV
SAMARBEIDSAVTALER

46/11

10/45567
SVARTLAMOEN BOLIGSTIFTELSE - FORLENGELSE AV
LEIEKONTRAKT

47/11

10/41319
TRONDHEIM ENERGI FJERNVARME AS, HØRING AV SØKNAD OM
UTVIDET FJERNVARMEKONSESJON I TRONDHEIM KOMMUNE

48/11

11/3889
FORDELING AV MIDLER TIL ØKT LÆRERTETTHET I
GRUNNSKOLEN

49/11

10/45799
GNR 166 BNR. 1 - SØKNAD OM DELING ETTER JORDLOVEN TILLEGGSJORD.

50/11

11/7499
ETABLERING AV NYE LEISTAD BARNEHAGE

51/11

10/25327
2011 BELASTNING AV FOND KONSESJONSAVGIFT TIL DRIFT AV
NETTVERKSKREDITTORDNINGEN

52/11

11/8244
2011 MEDLEMSKAP I FORENINGEN MIDT-NORGE OLJE OG GASS

53/11

11/6608
HØRING AV RAPPORTEN "KULTURSKOLELØFTET-KULTURSKOLE
FOR ALLE"

54/11

11/3938
HØRING - SAKSBEHANDLINGSREGLER VED UTSKRIVING AV
EIENDOMSSKATT
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55/11

11/7855
HØRINGSUTTALELSE: UTKAST TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL
BEREDSKAPSPLIKT

56/11

11/3917
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SKOLEPLASS VED HÅRSTAD
SKOLE L N f. 28.10.03

57/11

11/3917
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SKOLEPLASS VED HÅRSTAD
SKOLE J N f. 18.04.00

Møteprotokoll for Formannskapet, 15.02.2011 (11/8292)

4

Trondheim kommune

Sak 38/11
TILBUDET VED SKOLEAVDELINGEN PÅ KALVSKINNET SKOLEÅRET 2011 - 2012
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar til etterretning at det ikke er grunnlag for undervisning ved avdeling Kalvskinnet
skole for skoleåret 2011/12.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet tar til etterretning at det ikke er grunnlag for undervisning ved avdeling Kalvskinnet
skole for skoleåret 2011/12.

Sak 45/11
VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET OG
KRISETEAM GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALER
Forslag til innstilling:
Bystyret gir sin tilslutning til avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid om vaktberedskap i
barnevernet med kommunene Malvik, Melhus og Klæbu samt Værnesregionen barneverntjeneste,
og tilsvarende avtaler for kriseteamfunksjon for kommunene Malvik og Klæbu.
Avtalene inngås med virkning fra 1. januar 2011.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
Bystyret gir sin tilslutning til avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid om vaktberedskap i
barnevernet med kommunene Malvik, Melhus og Klæbu samt Værnesregionen barneverntjeneste,
og tilsvarende avtaler for kriseteamfunksjon for kommunene Malvik og Klæbu.
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Avtalene inngås med virkning fra 1. januar 2011.

Sak 46/11
SVARTLAMOEN BOLIGSTIFTELSE - FORLENGELSE AV LEIEKONTRAKT
Forslag til vedtak:
Leiekontrakten mellom Trondheim kommune og Svartlamoen boligstiftelse forlenges med 10 år med
visse endringer.
Behandling:
Knut Fagerbakke (SV) fremmet følgende merknad på vegne av SV, Ap, Sp og MDG:
I det nye framlegget til forlengelse av leiekontrakt mellom Trondheim kommune og Svartlamoen
boligstiftelse legges det opp til at Trondheim kommune også kan utvikle eiendom i den byøkologiske
bydelen i framtiden. Disse eiendommene kan Trondheim kommune enten selv disponere eller
overføre til Svartlamoen boligstiftelse. Den fortsatte eiendomsutviklingen av området skal skje i et
nært samarbeid mellom Trondheim kommune og Svartlamoen boligstiftelse.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Fagerbakke fikk tilslutning fra V

VEDTAK:
Leiekontrakten mellom Trondheim kommune og Svartlamoen boligstiftelse forlenges med 10 år med
visse endringer.
FLERTALLSMERKNAD- SV, Ap, Sp, MDG og V:
I det nye framlegget til forlengelse av leiekontrakt mellom Trondheim kommune og Svartlamoen
boligstiftelse legges det opp til at Trondheim kommune også kan utvikle eiendom i den byøkologiske
bydelen i framtiden. Disse eiendommene kan Trondheim kommune enten selv disponere eller
overføre til Svartlamoen boligstiftelse. Den fortsatte eiendomsutviklingen av området skal skje i et
nært samarbeid mellom Trondheim kommune og Svartlamoen boligstiftelse.

Sak 47/11
TRONDHEIM ENERGI FJERNVARME AS, HØRING AV SØKNAD OM UTVIDET
FJERNVARMEKONSESJON I TRONDHEIM KOMMUNE
Forslag til vedtak:
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Formannskapet støtter de foreslåtte utvidelsene av konsesjonsområdet for fjernvarme som
framkommer av søknaden til Trondheim Energi Fjernvarme (TEF).
Formannskapet ber NVE om at det innvilges konsesjon til TEF så raskt som mulig.
Formannskap godtar at kapasitet ved Nidarvoll varmesentral økes med 25 MW, ved installasjon av
ny gassfyrt kjel. Det må vurderes om den økte kapasitet kan dekkes av fornybar energi og vi ber
NVE vurdere å stille krav om en større andel fornybar energi ved senere utvidelser.
Formannskapet ber TEF vurdere tiltak som kan være med på å øke stabilitet på fjernvarme
leveransen.
Formannskapet ber TEF vurdere ytterligere utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet støtter de foreslåtte utvidelsene av konsesjonsområdet for fjernvarme som
framkommer av søknaden til Trondheim Energi Fjernvarme (TEF).
Formannskapet ber NVE om at det innvilges konsesjon til TEF så raskt som mulig.
Formannskap godtar at kapasitet ved Nidarvoll varmesentral økes med 25 MW, ved installasjon av
ny gassfyrt kjel. Det må vurderes om den økte kapasitet kan dekkes av fornybar energi og vi ber
NVE vurdere å stille krav om en større andel fornybar energi ved senere utvidelser.
Formannskapet ber TEF vurdere tiltak som kan være med på å øke stabilitet på fjernvarme
leveransen.
Formannskapet ber TEF vurdere ytterligere utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme.

Sak 48/11
FORDELING AV MIDLER TIL ØKT LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at ressurser til økt lærertetthet prioriteres til 1. – 4. trinn som vist i saken.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Formannskapet vedtar at ressurser til økt lærertetthet prioriteres til 1. – 4. trinn som vist i saken.

Sak 49/11
GNR 166 BNR. 1 - SØKNAD OM DELING ETTER JORDLOVEN - TILLEGGSJORD.
Forslag til vedtak:
Med hjemmel i jordlova § 12 gir formannskapet tillatelse til fradeling av bygninger med areal som
omsøkt, fra eiendommen Skjefstad østre, gnr. 166 bnr. 1.
Vilkår:
Resten av eiendommen selges som tilleggsjord til naboeiendommen Skjefstad vestre Moslinggård,
gnr. 165 bnr. 1, og skal sammenføyes med denne.

Behandling:
Brev fra Advokatfirmaet Nidaros datert 11.02 og fra Roy Skorstad datert 13.02.2011 var sendt
formannskapets medlemmer i forkant av møtet.
Jan-Yngvar Kiel (Sp) fremmet følgende merknad på vegne av Sp, Ap, SV og MDG:
Teigen som søkes fradelt er i denne saken klart større enn det som normalt vil være ønskelig. Det
går også fram av rådmannens saksframlegg at arealet er stort. Formannskapet finner likevel at det
fradelte arealet kan aksepteres i denne saken med bakgrunn i arronderingsmessige og topografiske
forhold. Produksjonsarealene er begrenset, deler av arealet er brattlendt, tunarealet er i denne saken
relativt stort og arealer til veier heller ikke ubetydelig.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Kiel fikk ingen ytterligere tilslutning.

VEDTAK:
Med hjemmel i jordlova § 12 gir formannskapet tillatelse til fradeling av bygninger med areal som
omsøkt, fra eiendommen Skjefstad østre, gnr. 166 bnr. 1.
Vilkår:
Resten av eiendommen selges som tilleggsjord til naboeiendommen Skjefstad vestre Moslinggård,
gnr. 165 bnr. 1, og skal sammenføyes med denne.
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FLERTALLSMERKNAD- Sp, Ap, SV og MDG:
Teigen som søkes fradelt er i denne saken klart større enn det som normalt vil være ønskelig. Det
går også fram av rådmannens saksframlegg at arealet er stort. Formannskapet finner likevel at det
fradelte arealet kan aksepteres i denne saken med bakgrunn i arronderingsmessige og topografiske
forhold. Produksjonsarealene er begrenset, deler av arealet er brattlendt, tunarealet er i denne saken
relativt stort og arealer til veier heller ikke ubetydelig.

Sak 50/11
ETABLERING AV NYE LEISTAD BARNEHAGE
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar etablering av nye Leistad barnehage. Bygget er på 1026 m2 brutto.
2. Formannskapet vedtar øvre kostnadsramme på 33,1 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av
nye barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. I tillegg
kommer 6,3 millioner til erverv av byggeklar tomt, reguleringskostnader og oppfølging av
rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Investeringen finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for
2011.
3. Vedtak fattes etter kommuneloven § 13 jf. delegeringsreglementet punkt 2.9.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar etablering av nye Leistad barnehage. Bygget er på 1026 m2 brutto.
2. Formannskapet vedtar øvre kostnadsramme på 33,1 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av
nye barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. I tillegg
kommer 6,3 millioner til erverv av byggeklar tomt, reguleringskostnader og oppfølging av
rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Investeringen finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for
2011.
3. Vedtak fattes etter kommuneloven § 13 jf. delegeringsreglementet punkt 2.9.

Sak 51/11
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2011 BELASTNING AV FOND KONSESJONSAVGIFT TIL DRIFT AV
NETTVERKSKREDITTORDNINGEN
Forslag til vedtak:
Formannskapet som fondsstyre bevilger 230.000,- kroner til Enhet for voksenopplæring, EVO.
Beløpet dekkes ved at konto for fond konsesjonsavgift, konto nr 252.99.010, reduseres med kroner
230.000,- . Bevilgningen skal dekke EVO sine kostnader til etablererveiledning og kurs i 2011.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet som fondsstyre bevilger 230.000,- kroner til Enhet for voksenopplæring, EVO.
Beløpet dekkes ved at konto for fond konsesjonsavgift, konto nr 252.99.010, reduseres med kroner
230.000,- . Bevilgningen skal dekke EVO sine kostnader til etablererveiledning og kurs i 2011.

Sak 52/11
2011 MEDLEMSKAP I FORENINGEN MIDT-NORGE OLJE OG GASS
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til at Trondheim kommune opprettholder sitt medlemskap i
foreningen Midt-Norge olje og gass (MOLGA) med en medlemskontingent på 240.000,- kroner for
2011. Formannskapet ber om at Rådmannen dekker kontingenten over budsjettet for næringsrettet
arbeid, ansvarsområde 101500.
Kontingenten belastes prosjekt 537803.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet gir sin tilslutning til at Trondheim kommune opprettholder sitt medlemskap i
foreningen Midt-Norge olje og gass (MOLGA) med en medlemskontingent på 240.000,- kroner for
2011. Formannskapet ber om at Rådmannen dekker kontingenten over budsjettet for næringsrettet
arbeid, ansvarsområde 101500.
Kontingenten belastes prosjekt 537803.

Sak 53/11
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HØRING AV RAPPORTEN "KULTURSKOLELØFTET-KULTURSKOLE FOR ALLE"
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til høringsuttalelse om ”Kulturskoleløftet - kulturskole for
alle”.
Behandling:
Jon Gunnes (V) fremmet følgende forslag til endringer:
Pkt. 3.2, 4.1, 4., 5.2 og 5.10
Strykes:
Trondheim kommune ser ikke at det skal være behov for at grunnskoleelever skal kunne ta kunstfag
i videregående opplæring.
Pkt. 6.1, 6.3, 7.4,
Tillegg:
Inntektsbasert foreldrebetaling bør kunne innføres som ordning for at flest mulig som ønsker det kan
være i stand til å få undervisning på kulturskolene.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Forslaget fremmet av Gunnes i pkt. 3.2, 4.1, 4., 5.2 og 5.10 ble enstemmig vedtatt
Forslaget fremmet av Gunnes til tillegg i pkt. 6.1, 6.3, 7.4 fikk 3 stemmer (2H, 1V) og falt

VEDTAK:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til høringsuttalelse om ”Kulturskoleløftet - kulturskole for
alle” med følgende endring:
Følgende setning strykes i innstillingens pkt. 3.2, 4.1, 4., 5.2 og 5.10:
Trondheim kommune ser ikke at det skal være behov for at grunnskoleelever skal kunne ta kunstfag
i videregående opplæring.

Sak 54/11
HØRING - SAKSBEHANDLINGSREGLER VED UTSKRIVING AV
EIENDOMSSKATT
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar vedrørende nye saksbehandlingsregler i
lov om eiendomsskatt til kommunene.
Behandling:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar vedrørende nye saksbehandlingsregler i
lov om eiendomsskatt til kommunene.

Sak 55/11
HØRINGSUTTALELSE: UTKAST TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL
BEREDSKAPSPLIKT
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar vedlagte høringssvar til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB).
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar vedlagte høringssvar til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB).

Eventuelt:
1.Jan-Yngvar Kiel(Sp) stilte spørsmål angående Skjetlein som Grønt Kompetansesenter (SGK)
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Et notat som utdyper svaret vil
bli utsendt til formannskapets medlemmer etter møtet.

2.Kristian Dahlberg Hauge (FrP) stilte spørsmål om bruk av hijab eller heldekkende plagg i
kommunale badeanlegg
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Morten Wolden
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Formannskapet vedtar at det ikke skal tillates hijab eller heldekkende plagg i kommunale
badeanlegg.
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Merethe Baustad Ranum (H) foreslo:
Formannskapet vedtar at det i kommunens badeanlegg skal benyttes badeantrekk som tilfredsstiller
krav til nødvendig hygiene og sikkerhet.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Formannskapet vedtar at det i kommunens badeanlegg skal benyttes badeantrekk som tilfredsstiller
krav til nødvendig hygiene og sikkerhet i tråd med dagens praksis.
Behandling:
Forslaget fremmet av Dahlberg Hauge fikk 1 stemme (FrP) og falt
Forslaget fremmet av Baustad Ranum fikk 7 stemmer (2H, 3Ap, 1Sp, 1FrP) og ble vedtatt.
Forslaget fremmet av Fagerbakke, siste del som avviker fra Baustad Ranums forslag, fikk 3 stemmer
(2SV, 1MDG) og falt.
VEDTAK:
Formannskapet vedtar at det i kommunens badeanlegg skal benyttes badeantrekk som tilfredsstiller
krav til nødvendig hygiene og sikkerhet.

3.Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte om opprydning etter graving i gategrunn
4. Kommunaldirektør Helge Garåsen orienterte om spesialiserte enheter i sykehjem. Et notat som
utdyper svaret vil bli utsendt til formannskapets medlemmer etter møtet.
5.Kommunaldirektør Carl- Jakob Midttun orienterte om foreløpig regnskapsresultat i Trondheim
kommune . To notat som utdyper svaret vil bli utsendt til formannskapets medlemmer etter møtet.

Sak 56/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SKOLEPLASS VED HÅRSTAD SKOLE
L N f. 28.10.03

VEDTAK:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Hårstad skole for
L N f. 28.10.03.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Hårstad skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.
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Sak 57/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SKOLEPLASS VED HÅRSTAD SKOLE
J N f. 18.04.00

VEDTAK:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Hårstad skole for
J N f. 18.04.00.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Hårstad skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.

Møtet hevet kl. 12.00

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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