Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 08.02.2011
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, Geir Waage, Sissel
Trønsdal, Jan-Yngvar Kiel, Yngve Brox, Merethe Baustad Ranum, Kristian
Dahlberg Hauge, Jon Gunnes
Elin Kvikshaug Berntsen, Harald Nissen
Ole Kristian Lundereng, Aase Sætran
Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen,
Helge Garåsen, Carl-Jakob Midttun, Morten Wolden, Anne Behrens

Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Sak 38/11 ble foreslått utsatt
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 01.02.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Sissel Trønsdal (Ap) meldte et spørsmål angående uheldig integrering
Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun meldte en oppfølging av spørsmål angående Trønderenergi
Knut Fagerbakke (SV) meldte et forslag angående lokalt manifest mot mobbing
Kommunaldirektør Morten Wolden meldte en orientering om kirke-økonomien
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SAKSLISTE
Saksnr.
21/11

Arkivsaksnr.
08/25207
TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE

38/11

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

39/11

10/47439
DRIKKEVANN FRA BENNA I MELHUS KOMMUNE OG
OVERFØRING AV SPILLVANN FRA MELHUS KOMMUNE TIL
HØVRINGEN AVLØPSRENSEANLEGG I TRONDHEIM
GJENNOMGANG AV KOSTNADER

40/11

11/2907
KOMMUNALE UTLEIEPRISER - IDRETTSANLEGG

41/11

11/1775
VALG AV DELEGATER TIL FILM OG KINOS LANDSMØTE 6. - 7.
JUNI 2011 I KRISTIANSAND

42/11

11/6462
ORIENTERINGSSAK OM MUNKEGATEN - FELLING AV TRÆR AV
HENSYN TIL SIKKERHETEN I GATEMILJØET

43/11

11/7384
IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE

44/11

11/7832
PROSJEKT STORHALL 2011
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Sak 21/11
TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar informasjonen om trafikkutvikling og status i arbeidet med Miljøpakken til
orientering.
Torvet stenges permanent for busstrafikk til sommeren og det etableres nye holdeplasser i
Prinsenkrysset som beskrevet. Virkningene evalueres i løpet av høsten.
Formannskapet er fornøyd med at vegvesenet har valgt å endre sine planer om 30 km/t fartssone i
Midtbyen og i stedet innføre forsøk med 40 km/t fartssone.
Sykkelfelt etableres i Kjøpmannsgata på strekningen mellom Gamle bybru og Bakke bru, og i Erling
Skakkes gate mellom Munkegata og Kjøpmannsgata, i løpet av året. Det gjennomføres tiltak som
sikrer at kjørehastigheten i disse gatene tilfredsstiller regelverkets krav mht sykling mot
enveisregulering.
Fortau mellom Byåsen butikksenter og Ferista barnehage opparbeides i løpet av året. Miljøpakken
delfinansierer utbyggingen med inntil 2,1 mill kr. Dersom tiltaket ikke prioriteres blant Miljøpakkens
trafikksikkerhetstiltak i 2012, forplikter Trondheim kommune seg til å dekke kostnadene.
Behandling i møte 25.01.2011:
Yngve Brox (H) foreslo saken utsatt.
VEDTAK:
Saken utsatt til 01.02.2011.
Behandling i møte 01.02.2011
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo saken utsatt.
VEDTAK:
Saken utsatt til 08.02.2011.
Behandling i møte 08.02.2011:
Knut Fagerbakke (SV) foreslo følgende tillegg til innstillingen på vegne av SV, Ap, Sp, MDG og
V:
Bystyrevedtaket om bussoppstillingsplasser i Prinsensgt. har ei klar forutsetning om at endringa ikke
skal medføre forringelse i trafikkflyten. Rådmannen bes derfor gå i dialog med AtB for å sikre ei
mest mulig smidig gjennomføring av omlegginga. Det er forventet sterk økning i antall fotgjengere i og
omkring Prinsenkrysset og forholdene for disse må vektlegges.
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Billettering ved alle innganger på bussene må snarest komme på plass. Billettautomater må monteres
på alle holdeplasser i Prinsens gate/Kongens gate (Prinsenkrysset). Disse tiltakene må være på plass
før de nye holdeplassene tas i bruk.
Bussene 5, 8 og 63 skal ha av/påstigning i Kongens gate ved Arbeiderforeningen for å avlaste
holdeplassene i Prinsens gate. Refuge som holdeplass bør vurderes utenfor hotellet i Kongens gate.
Ventetidsutjevning skal unngås på holdeplassene i Prinsenkrysset.
Det er ei forutsetning at lyssignal for alle trafikanter (både privatbil, buss og fotgjengere) langs
Prinsens gate er testet i forkant av omlegginga for å sikre best mulig trafikkflyt. Skilting og
lysprioritering bør brukes som virkemiddel for å lede flest mulig biler bort fra holdeplassene i
Prinsenkrysset.
Rådmannen bes raskt legge fram sak som belyser mulighetene ved parkeringskjeller under Olav
Tryggvasonsgt, og/eller under Torget.
Yngve Brox (H) foreslo følgende tillegg til andre avsnitt i innstillingen:
Ved utarbeidelse av holdeplasser for buss i Prinsenkrysset legges det til rette for muligheter for ny
nedkjøring til utvidet parkeringshus under Torvet fra Kongens gate.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo følgende endringsforslag til tredje avsnitt;
endres fra ”Formannskapet er fornøyd med at Vegvesenet…..” til ”Formannskapet tar til orientering
at Vegvesenet…”

Votering:
Innstillingens avsnitt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt
Tillegg i andre avsnitt fremmet av Brox ble enstemmig vedtatt
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Kvikshaug Berntsen i avsnitt 3
ble innstillingen vedtatt med 7 stemmer (3Ap, 2H, 1V, 1FrP) mot 4 stemmer (2SV, 1MDG, 1Sp)
avgitt for Kvikshaug Berntsens forslag
Innstillingens avsnitt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt
Tillegget foreslått av Fagerbakke ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Formannskapet tar informasjonen om trafikkutvikling og status i arbeidet med Miljøpakken til
orientering.
Torvet stenges permanent for busstrafikk til sommeren og det etableres nye holdeplasser i
Prinsenkrysset som beskrevet. Virkningene evalueres i løpet av høsten. Ved utarbeidelse av
holdeplasser for buss i Prinsenkrysset legges det til rette for muligheter for ny nedkjøring til utvidet
parkeringshus under Torvet fra Kongens gate.
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Formannskapet er fornøyd med at vegvesenet har valgt å endre sine planer om 30 km/t fartssone i
Midtbyen og i stedet innføre forsøk med 40 km/t fartssone.
Sykkelfelt etableres i Kjøpmannsgata på strekningen mellom Gamle bybru og Bakke bru, og i Erling
Skakkes gate mellom Munkegata og Kjøpmannsgata, i løpet av året. Det gjennomføres tiltak som
sikrer at kjørehastigheten i disse gatene tilfredsstiller regelverkets krav mht sykling mot
enveisregulering.
Fortau mellom Byåsen butikksenter og Ferista barnehage opparbeides i løpet av året. Miljøpakken
delfinansierer utbyggingen med inntil 2,1 mill kr. Dersom tiltaket ikke prioriteres blant Miljøpakkens
trafikksikkerhetstiltak i 2012, forplikter Trondheim kommune seg til å dekke kostnadene.
Bystyrevedtaket om bussoppstillingsplasser i Prinsensgt. har ei klar forutsetning om at endringa ikke
skal medføre forringelse i trafikkflyten. Rådmannen bes derfor gå i dialog med AtB for å sikre ei
mest mulig smidig gjennomføring av omlegginga. Det er forventet sterk økning i antall fotgjengere i og
omkring Prinsenkrysset og forholdene for disse må vektlegges.
Billettering ved alle innganger på bussene må snarest komme på plass. Billettautomater må monteres
på alle holdeplasser i Prinsens gate/Kongens gate (Prinsenkrysset). Disse tiltakene må være på plass
før de nye holdeplassene tas i bruk.
Bussene 5, 8 og 63 skal ha av/påstigning i Kongens gate ved Arbeiderforeningen for å avlaste
holdeplassene i Prinsens gate. Refuge som holdeplass bør vurderes utenfor hotellet i Kongens gate.
Ventetidsutjevning skal unngås på holdeplassene i Prinsenkrysset.
Det er ei forutsetning at lyssignal for alle trafikanter (både privatbil, buss og fotgjengere) langs
Prinsens gate er testet i forkant av omlegginga for å sikre best mulig trafikkflyt. Skilting og
lysprioritering bør brukes som virkemiddel for å lede flest mulig biler bort fra holdeplassene i
Prinsenkrysset.
Rådmannen bes raskt legge fram sak som belyser mulighetene ved parkeringskjeller under Olav
Tryggvasonsgt, og/eller under Torget.

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:
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Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo med bakgrunn i ønske fra rådmannen at saken utsettes.

VEDTAK:
Saken utsatt til 15.02.2011.

Sak 39/11
DRIKKEVANN FRA BENNA I MELHUS KOMMUNE OG OVERFØRING AV
SPILLVANN FRA MELHUS KOMMUNE TIL HØVRINGEN
AVLØPSRENSEANLEGG I TRONDHEIM GJENNOMGANG AV KOSTNADER
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar utredningen om valg av teknisk løsning og nye kostnadsvurderinger i
samarbeidsprosjektet om vann og spillvann mellom Melhus og Trondheim kommune til orientering.
Formannskapet går inn for at det etableres overføringsanlegg med stor
rørdimensjon (1200/ 1000 mm) for transport av reserve/ forsyningsvann fra Benna i Melhus
kommune til drikkevannssystemet i Trondheim.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar utredningen om valg av teknisk løsning og nye kostnadsvurderinger i
samarbeidsprosjektet om vann og spillvann mellom Melhus og Trondheim kommune til orientering.
Formannskapet går inn for at det etableres overføringsanlegg med stor
rørdimensjon (1200/ 1000 mm) for transport av reserve/ forsyningsvann fra Benna i Melhus
kommune til drikkevannssystemet i Trondheim.

Sak 40/11
KOMMUNALE UTLEIEPRISER - IDRETTSANLEGG
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar pris for leie av kommunale idrettsanlegg, samfunnshus og Husebybadet slik
det er vist i vedlegg 1.
Behandling:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar pris for leie av kommunale idrettsanlegg, samfunnshus og Husebybadet slik
det er vist i vedlegg 1.

Sak 41/11
VALG AV DELEGATER TIL FILM OG KINOS LANDSMØTE 6. - 7. JUNI 2011 I
KRISTIANSAND
Forslag til vedtak:
Til Film & Kinos landsmøte 6. – 7. juni 2011 i Kristiansand velger Formannskapet følgende
delegater m/vara:
Behandling:
Geir Waage (Ap) foreslo:
Elin Kvikshaug Berntsen med vara Knut Fagerbakke
Aase Sætran med vara Randi Sakshaug
Yngve Brox (H) foreslo:
Merethe Baustad Ranum som delegat med vara Jon Gunnes
Votering:
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Til Film & Kinos landsmøte 6. – 7. juni 2011 i Kristiansand velger Formannskapet følgende
delegater m/vara:
Elin Kvikshaug Berntsen med vara Knut Fagerbakke
Aase Sætran med vara Randi Sakshaug
Merethe Baustad Ranum som delegat med vara Jon Gunnes

Sak 42/11
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ORIENTERINGSSAK OM MUNKEGATEN - FELLING AV TRÆR AV HENSYN TIL
SIKKERHETEN I GATEMILJØET
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering, og gir sin tilslutning til at nødvendige tiltak iverksettes.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering, og gir sin tilslutning til at nødvendige tiltak iverksettes.

Sak 43/11
IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til etterretning.
Behandling:
Geir Waage (Ap) foreslo følgende alternative forslag på vegne av Ap, SV, Sp og MDG:
Saken sendes tilbake til Rådmannen for videre gjennomgang.
Formannskapet ber Rådmannen komme tilbake med sak som forklarer kostnadsbildet ved bygging
av idrettsanlegg, men som også gir forslag til løsninger som kan få kostnadene ned, for eksempel
standardisering av løsninger som garderober osv.
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad på vegne av H, FrP og V:
Merknadsstiller konstaterer at rapporten viser at haller er blitt bygget til en høy kostnad i Trondheim.
Rapporten bekrefter i stor grad det som fremkommer i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkepartis initiativ ”Idrettsløftet” fra høsten 2010, som viser hvordan det er mulig å
realisere utbygging av flere haller raskere. Merknadsstiller forutsetter at hallutbygging i Trondheim i
tiden fremover planlegges etter de prinsipper som rapporten peker på. Blant momentene som bør
vektlegges er: Enklere haller, flere spilleflater i samme bygningsvolum, enklere krav til tilleggsareal,
lokalisering av spesialhaller ved eksisterende idrettsanlegg og driftsmodeller basert på innsats fra
idrettslagene.
Votering:
Forslaget fremmet av Waage ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen falt dermed.
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VEDTAK:
Saken sendes tilbake til Rådmannen for videre gjennomgang.
Formannskapet ber Rådmannen komme tilbake med sak som forklarer kostnadsbildet ved bygging
av idrettsanlegg, men som også gir forslag til løsninger som kan få kostnadene ned, for eksempel
standardisering av løsninger som garderober osv.

Sak 44/11
PROSJEKT STORHALL 2011
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar utredning om storhall til etterretning.
2. Det lyses ut anbudskonkurranse for en storhall i 2011 knyttet til alternativene Leangen I og
Eberg. Anbudet skal også synliggjøre kostnadene ved en hall med 2 og 3 spilleflater.
3. Saken legges frem for endelig politisk behandling etter at anbudskonkurranse er gjennomført,
med forslag til finansieringsløsning.
Behandling:
Et tilleggsnotat datert 08.02.2011 ble utsendt til formannskapets medlemmer i forkant av møtet.
Geir Waage (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp og MDG:
Alternativt punkt 2:
Det lyses ut anbudskonkurranse for en storhall i 2011 knyttet til alternativene på Eberg og Tiller.
Anbudet skal også synliggjøre kostnadene ved en hall med 2 og 3 spilleflater.
Innstillingen med følgende tillegg til punkt 3:
Rådmannen må samtidig legge fram tidsplan som sikrer ferdigstilling innen starten på
håndballsesongen 2011/12
Nytt punkt 4:
Rådmannen bes utrede alternativet Leangen I videre, og komme tilbake med sak som inneholder
finansieringsløsning og tidsplan.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende merknad:
Det fastholdes at det uavhengig av denne saken skal realiseres fullverdige flerbrukshaller på Tiller og
Nidarvoll. Disse skal realiseres i løpet av økonomiplanperioden.
Votering:
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt
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Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Waage til pkt 2 ble forslaget
fremmet av Waage enstemmig vedtatt
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Waage til pkt 3 ble forslaget
fremmet av Waage enstemmig vedtatt
Forslaget fremmet av Waage om et nytt pkt 4 ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Dahlberg Hauge fikk ingen tilslutning og ble en mindretallsmerknad
VEDTAK:
1. Formannskapet tar utredning om storhall til etterretning.
2. Det lyses ut anbudskonkurranse for en storhall i 2011 knyttet til alternativene på Eberg og
Tiller. Anbudet skal også synliggjøre kostnadene ved en hall med 2 og 3 spilleflater.
3. Saken legges frem for endelig politisk behandling etter at anbudskonkurranse er gjennomført,
med forslag til finansieringsløsning. Rådmannen må samtidig legge fram tidsplan som sikrer
ferdigstilling innen starten på håndballsesongen 2011/12
4. Rådmannen bes utrede alternativet Leangen I videre, og komme tilbake med sak som
inneholder finansieringsløsning og tidsplan.

Eventuelt:
1.Sissel Trønsdal (Ap) stilte spørsmål angående uheldig integrering.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.
2.Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte med bakgrunn i vedtak i formannskapet
25.01.2011 angående nettleie i Trønderenergi.
3.Knut Fagerbakke (SV) tok opp temaet lokalt manifest mot mobbing.
Rådmann Elin Rognes Solbu orienterte om rådmannens arbeid med temaet.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Trondheim kommune utarbeider et lokalt manifest mot mobbing. Arbeidet med det lokale manifestet
må være et samarbeidsprosjekt i kommunen, som blir forankra hos ordfører og inkluderer lokale
parter. Det lokale manifestet kan ta hensyn til lokale behov og lokale løsninger og skal underskrives
av ordfører og de lokale partene som blir med i arbeidet.
Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Trondheim kommune utarbeider et lokalt manifest mot mobbing. Arbeidet med det lokale manifestet
må være et samarbeidsprosjekt i kommunen, som blir forankra hos ordfører og inkluderer lokale
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parter. Det lokale manifestet kan ta hensyn til lokale behov og lokale løsninger og skal underskrives
av ordfører og de lokale partene som blir med i arbeidet.

4.Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte om underskudd i Kirkelig fellesråd.

Møtet hevet kl. 11.20.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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