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TRONDHEIM KOMMUNES SVAR PÅ KS DEBATTHEFTE
STRATEGIKONFERANSEN 2011
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Sak 16/11
KOMMUNALE TILSKUDD TIL LAG - ORGANISASJONER - TILTAK
Forslag til innstilling:
- Bystyret vedtar de forslag til endringer av tilskudd og tilskuddsordninger som er omtalt i saken,
herunder følgende felles rammeverk for kommunens tilskuddspolitikk:
o
Satsningsområder for tildeling av de ulike tilskuddene fastsettes i
budsjett/økonomiplan.
o
Tildeling av tilskudd under 100 000 kroner delegeres rådmannen.
o
Tildeling av tilskudd skal vurderes i forhold til kommunens vedtatte planer.
o
Det innføres tidsavgrensing av faste tilskudd (3-5 år) og evaluering av aktivitet.
o
Det etableres datasystem for håndtering av alle tilskuddsordningene.
- Rådmannen bes legge fram sak om retningslinjer for kommunens tilskuddsordninger senest i
løpet av 3. kvartal 2011, slik at disse kan tre i kraft med virkning fra 2012.
- Rådmannen bes legge fram sak om system for evaluering av tilskuddsmottakere på fast
budsjettpost i løpet av 2011, slik at dette kan tre i kraft med virkning fra 2012.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret uten
realitetsbehandling av saken:
- Bystyret vedtar de forslag til endringer av tilskudd og tilskuddsordninger som er omtalt i saken,
herunder følgende felles rammeverk for kommunens tilskuddspolitikk:
o
Satsningsområder for tildeling av de ulike tilskuddene fastsettes i
budsjett/økonomiplan.
o
Tildeling av tilskudd under 100 000 kroner delegeres rådmannen.
o
Tildeling av tilskudd skal vurderes i forhold til kommunens vedtatte planer.
o
Det innføres tidsavgrensing av faste tilskudd (3-5 år) og evaluering av aktivitet.
o
Det etableres datasystem for håndtering av alle tilskuddsordningene.
- Rådmannen bes legge fram sak om retningslinjer for kommunens tilskuddsordninger senest i
løpet av 3. kvartal 2011, slik at disse kan tre i kraft med virkning fra 2012.
- Rådmannen bes legge fram sak om system for evaluering av tilskuddsmottakere på fast
budsjettpost i løpet av 2011, slik at dette kan tre i kraft med virkning fra 2012.
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Sak 17/11
REVISJON AV AVTALER FOR FRILUFTSFORMÅL
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar orienteringen om avtaler for leie av arealer til skiløyper, turveger og andre arealer
til friluftsliv til etterretning. Formannskapet vedtar at det settes i gang en prosess for å reforhandle og
utvide eksisterende avtaler. Det opprettes nye avtaler der det er behov for det i forbindelse med
gjennomføring av Markaplanens sti- og løypeplan.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar orienteringen om avtaler for leie av arealer til skiløyper, turveger og andre arealer
til friluftsliv til etterretning. Formannskapet vedtar at det settes i gang en prosess for å reforhandle og
utvide eksisterende avtaler. Det opprettes nye avtaler der det er behov for det i forbindelse med
gjennomføring av Markaplanens sti- og løypeplan.

Sak 18/11
TIDLIG INNSATS GJENNOM SAMHANDLING HELSESTASJON OG BARNEHAGE
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering.

Sak 19/11
FAMILIER MED BEHOV FOR BISTAND PÅ GRUNN AV FORELDRES SYKDOM
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Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering.

Sak 20/11
STATUS HANDLINGSPROGRAM FOR EFFEKTIV VARETRANSPORT OG
MULIGHETER FOR PRØVEPROSJEKT MED NÆRINGSTRANSPORT I
KOLLEKTIVFELT
Forslag til vedtak:
1) Status når det gjelder lavutslippssoner og handlingsplan for effektiv næringstransport tas til
orientering.
2) Vegmyndighetene oppfordres til å etablere ”tungbilfelt” for busser og næringstransport som
egen skilttype, noe som vil gi mer fleksible prioriteringsmuligheter i transportplanleggingen.

Behandling:
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, 1MDG)

VEDTAK:
1) Status når det gjelder lavutslippssoner og handlingsplan for effektiv næringstransport tas til
orientering.
2) Vegmyndighetene oppfordres til å etablere ”tungbilfelt” for busser og næringstransport som
egen skilttype, noe som vil gi mer fleksible prioriteringsmuligheter i transportplanleggingen.

Sak 21/11
TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE
Forslag til vedtak:
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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:
Yngve Brox (H) foreslo saken utsatt.

VEDTAK:
Saken utsatt til 01.02.2011.

Sak 22/11
HØVRINGEN. SAMARBEID MED TYRILISTIFTELSEN OG STIFTELSEN MIDNOR
BESITEK OM UTVIKLING AV OMRÅDET
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner avtale med Tyrilistiftelsen og Stifelsen Midnor Besitek om plansamarbeid
for utvikling av området på Høvringen. Vedtatt plan skal danne grunnlag for videre utbygging i
området.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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Formannskapet godkjenner avtale med Tyrilistiftelsen og Stifelsen Midnor Besitek om plansamarbeid
for utvikling av området på Høvringen. Vedtatt plan skal danne grunnlag for videre utbygging i
området.

Sak 23/11
LEIE AV OFFENTLIG GRUNN - SATSER FOR 2011
Forslag til vedtak:
I henhold til bystyrets budsjettvedtak av 09.12.2010 fastsettes nye satser for leie av offentlige
arealer, slik de fremgår av tabellene i saksfremlegget. Satsene gjøres gjeldende fra 01.03.2011.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I henhold til bystyrets budsjettvedtak av 09.12.2010 fastsettes nye satser for leie av offentlige
arealer, slik de fremgår av tabellene i saksfremlegget. Satsene gjøres gjeldende fra 01.03.2011.

Sak 24/11
SPONGDAL SKOLE OG IDRETTSHALL - RAMMER FOR VIDERE PLANLEGGING
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar følgende premisser for den videre planlegging av Spongdal skole og
idrettshall:
-

Navnet på idrettshallen skal være Byneshallen
Dimensjonering av skoleanlegget settes til 25 elever per trinn på barnetrinnet og 90 elever
per trinn på ungdomstrinnet
Elevkantine / aula dimensjoneres for et publikumstall på 450

2. Formannskapet tar for øvrig saken om Spongdal skole og idrettshall til etterretning.
Behandling:
Jan Yngvar Kiel (Sp) fremmet følgende merknad på vegne av Sp, Ap, SV og MDG:
I tråd med Bystyrets reguleringsplanvedtak for Spongdal skole 24.09.2009, bes det om at
rådmannen arbeider videre med sikte på erverv av industriområde (O1) for å sikre tilstrekkelig og
egnet areal for ”park and ride” og uteareal ved ny Spongdal skole.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Kiel fikk tilslutning fra V
VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar følgende premisser for den videre planlegging av Spongdal skole og
idrettshall:
-

Navnet på idrettshallen skal være Byneshallen
Dimensjonering av skoleanlegget settes til 25 elever per trinn på barnetrinnet og 90 elever
per trinn på ungdomstrinnet
Elevkantine / aula dimensjoneres for et publikumstall på 450

2. Formannskapet tar for øvrig saken om Spongdal skole og idrettshall til etterretning.
FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, MDG og V:
I tråd med Bystyrets reguleringsplanvedtak for Spongdal skole 24.09.2009, bes det om at
rådmannen arbeider videre med sikte på erverv av industriområde (O1) for å sikre tilstrekkelig og
egnet areal for ”park and ride” og uteareal ved ny Spongdal skole.

Sak 25/11
ØVRE VIKARAUNET, ENDELIG VEDTAK OM VEGNAVN
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar vedtak i klagenemnda for stedsnavnsaker vedrørende vegnavnet Øvre
Vikaraunet til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar vedtak i klagenemnda for stedsnavnsaker vedrørende vegnavnet Øvre
Vikaraunet til orientering.

Sak 26/11
ØVERBYLYKKJA, ENDELIG VEDTAK OM VEGNAVN
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Forslag til vedtak:
Formannskapet tar vedtak i klagenemnda for stedsnavnsaker vedrørende vegnavnet Øverbylykkja
til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar vedtak i klagenemnda for stedsnavnsaker vedrørende vegnavnet Øverbylykkja
til orientering.

Sak 27/11
HØRINGSSVAR NOU 2010:8 MED FORSKERTRANG OG LEKELYST
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet støtter hovedtrekkene i innstillingen i NOU 2010:8.
2. Formannskapet støtter utvalgets syn om ikke å gå inn for obligatorisk barnehage gitt
nåværende rammebetingelser for barnehagene. Formannskapet mener det må arbeides for å
øke pedagogtettheten i barnehagene og med å utvikle systematikk og kvalitet på alle nivå.
3. Formannskapet støtter utvalget når de foreslår å begrense gratis barnehagetilbud til 20 timer
per uke for 3-5 åringene. Et slikt tilbud må gis i barnehagen. Kommunen selv, i samarbeid
med foreldre og ansatte, må avgjøre organiseringen av tilbudet.
4. Formannskapet er enig i at opprettelsen av forpliktende møteplasser for
tverrfaglig/tverretatlig samarbeid i kommunene er viktig med tanke på gjensidig
kunnskapsheving og samarbeid om tilrettelegging av tilbudet til barn i barnehagen.
Formannskapet poengterer at tilrettelegging og organisering av et slikt samarbeid må
avgjøres i den enkelte kommune, som har lokal kunnskap om tjenester og organisering.
5. Formannskapet finner det ikke hensiktsmessig å lovfeste kommunens plikt som
barnehagemyndighet til å utarbeide egen plan for foreldresamarbeidet som skal gjelde alle
barnehagene i kommunen. Formannskapet mener at involvering og medvirkning i planlegging
av virksomheten best ivaretas i den enkelte barnehage der barn og foreldre er kjent og har
sin tilknytning.
6. Formannskapet støtter utvalget når det hevder at barnehagetilbudet ikke har den graden av
systematikk som skal til for å sikre at alle barn får et systematisk pedagogisk tilbud.
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Formannskapet mener det er enda viktigere å stille krav til systematikk i selve oppfølgingen
av funn.
7. Formannskapet er uenig i at det innføres ordninger for å vurdere barns læringsutbytte som
innebærer kartlegging av enkeltbarnets evner.
8. Formannskapet støtter utvalget vurdering av at det er for dårlig systematikk i barnehagens
arbeid og i samarbeidet med andre tjenester i forhold til å avdekke barns behov for ekstra
hjelp og støtte. Formannskapet presiserer likevel at modeller for tidlig avdekking og
intervensjon ikke bør styres fra statlig hold, men avgjøres i den enkelte kommune ut i fra
lokale forhold.
9. Formannskapet støtter forslaget om å innføre minimumskrav i forhold til formelle
kvalifikasjoner hos assistenter og at det bør være en større andel av bemanningen med
høyere utdanning.
10. Formannskapet mener at en innskjerping av mulighetene for dispensasjon fra
utdanningskravet vanskelig lar seg gjennomføre i kommuner med stor førskolelærermangel.
Innskjerping vil føre til vansker med å oppfylle retten til barnehageplass.
11. Formannskapet støtter utvalgets forslag når det gjelder å forplikte barnehager og skoler i
forhold til samarbeid omkring overgangen fra barnehage til skole.
12. Formannskapet er enig i et det må stilles større krav til kvalitet og innhold i barnehagene.
Formannskapet støtter imidlertid ikke forslaget om at loven skal sette føringer for omfang i
forhold til kommunens tilsyn med barnehagene. Primært ønsker formannskapet at
fylkesmennene har ansvar for tilsyn med barnehager, slik som for skolene.
13. Formannskapet presiseres at forskning på virkningene av et systematisk pedagogisk tilbud til
førskolebarn må gjennomføres i form av både kvantitative - og kvalitative metoder.
Det er avgjørende at endringene følges opp med økte rammer til kommunene.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Formannskapet støtter hovedtrekkene i innstillingen i NOU 2010:8.
2. Formannskapet støtter utvalgets syn om ikke å gå inn for obligatorisk barnehage gitt
nåværende rammebetingelser for barnehagene. Formannskapet mener det må arbeides for å
øke pedagogtettheten i barnehagene og med å utvikle systematikk og kvalitet på alle nivå.
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3. Formannskapet støtter utvalget når de foreslår å begrense gratis barnehagetilbud til 20 timer
per uke for 3-5 åringene. Et slikt tilbud må gis i barnehagen. Kommunen selv, i samarbeid
med foreldre og ansatte, må avgjøre organiseringen av tilbudet.
4. Formannskapet er enig i at opprettelsen av forpliktende møteplasser for
tverrfaglig/tverretatlig samarbeid i kommunene er viktig med tanke på gjensidig
kunnskapsheving og samarbeid om tilrettelegging av tilbudet til barn i barnehagen.
Formannskapet poengterer at tilrettelegging og organisering av et slikt samarbeid må
avgjøres i den enkelte kommune, som har lokal kunnskap om tjenester og organisering.
5. Formannskapet finner det ikke hensiktsmessig å lovfeste kommunens plikt som
barnehagemyndighet til å utarbeide egen plan for foreldresamarbeidet som skal gjelde alle
barnehagene i kommunen. Formannskapet mener at involvering og medvirkning i planlegging
av virksomheten best ivaretas i den enkelte barnehage der barn og foreldre er kjent og har
sin tilknytning.
6. Formannskapet støtter utvalget når det hevder at barnehagetilbudet ikke har den graden av
systematikk som skal til for å sikre at alle barn får et systematisk pedagogisk tilbud.
Formannskapet mener det er enda viktigere å stille krav til systematikk i selve oppfølgingen
av funn.
7. Formannskapet er uenig i at det innføres ordninger for å vurdere barns læringsutbytte som
innebærer kartlegging av enkeltbarnets evner.
8. Formannskapet støtter utvalget vurdering av at det er for dårlig systematikk i barnehagens
arbeid og i samarbeidet med andre tjenester i forhold til å avdekke barns behov for ekstra
hjelp og støtte. Formannskapet presiserer likevel at modeller for tidlig avdekking og
intervensjon ikke bør styres fra statlig hold, men avgjøres i den enkelte kommune ut i fra
lokale forhold.
9. Formannskapet støtter forslaget om å innføre minimumskrav i forhold til formelle
kvalifikasjoner hos assistenter og at det bør være en større andel av bemanningen med
høyere utdanning.
10. Formannskapet mener at en innskjerping av mulighetene for dispensasjon fra
utdanningskravet vanskelig lar seg gjennomføre i kommuner med stor førskolelærermangel.
Innskjerping vil føre til vansker med å oppfylle retten til barnehageplass.
11. Formannskapet støtter utvalgets forslag når det gjelder å forplikte barnehager og skoler i
forhold til samarbeid omkring overgangen fra barnehage til skole.
12. Formannskapet er enig i et det må stilles større krav til kvalitet og innhold i barnehagene.
Formannskapet støtter imidlertid ikke forslaget om at loven skal sette føringer for omfang i
forhold til kommunens tilsyn med barnehagene. Primært ønsker formannskapet at
fylkesmennene har ansvar for tilsyn med barnehager, slik som for skolene.

Møteprotokoll for Formannskapet, 25.01.2011 (11/2463)

12

Trondheim kommune
13. Formannskapet presiseres at forskning på virkningene av et systematisk pedagogisk tilbud til
førskolebarn må gjennomføres i form av både kvantitative - og kvalitative metoder.
Det er avgjørende at endringene følges opp med økte rammer til kommunene.

Sak 28/11
TRONDHEIM KOMMUNES SVAR PÅ KS DEBATTHEFTE
STRATEGIKONFERANSEN 2011
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til innholdet i notatet som går som svar fra Trondheim kommune til KS
Sør-Trøndelag i forbindelse med KS strategikonferanse 2011
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo:
Formannskapet slutter seg til innholdet i notatet som går som svar fra Trondheim kommune til KS
Sør-Trøndelag i forbindelse med KS strategikonferanse 2011 med følgende endringer:
1. Side 8 av 20: Stryke kulepunkt med følgende ordlyd:
”Kommunene må utnytte sitt inntektspotensial, blant annet gjennom utnyttelse av eiendomsskatten”
2. Side 16 av 20:
Endre ordlyd i forklarende tekst om utforming av statlig vegnett slik:
”Statlig vegnett må utformes slik at det i størst mulig grad tas hensyn til knutepunkter og holdeplasser
for kollektivtrafikk.”
3. Side 19 av 20:
Stryke følgende setning:
”KS bør også vurdere om det kan arbeides aktivt for å få en lovbestemt tredeling av
foreldrepermisjonen.”
Jon Gunnes (V) foreslo følgende tillegg:
Forslag om tillegg under avsnittet om fjernvarmeanlegg: (side 17)
Det bør innføres en maksimalavkastning på overskudd for fjernvarmeleverandører. Nettselskapene
innenfor elektrisitet har denne ordningen i dag og de er også monopolvirksomheter som reguleres av
NVE. Prisingen av energi levert fra fjernvarme må vurderes mer fristilt fra elektrisitetsprisen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Brox sitt forslag 1 fikk 3 stemmer (2H, 1FrP) og falt
Brox sitt forslag 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, 1MDG)
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Brox sitt forslag 3 fikk 4 stemmer (2H, 1FrP, V) og falt
Gunnes sitt forslag ble vedtatt mot 1 stemme (FrP)

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til innholdet i notatet som går som svar fra Trondheim kommune til KS
Sør-Trøndelag i forbindelse med KS strategikonferanse 2011 med følgende endringer:
Side 16 av 20 der endres ordlyd i forklarende tekst om utforming av statlig vegnett slik:
Statlig vegnett må utformes slik at det i størst mulig grad tas hensyn til knutepunkter og holdeplasser
for kollektivtrafikk.
Side 17 der settes inn følgende tillegg under avsnittet om fjernvarmeanlegg:
Det bør innføres en maksimalavkastning på overskudd for fjernvarmeleverandører. Nettselskapene
innenfor elektrisitet har denne ordningen i dag og de er også monopolvirksomheter som reguleres av
NVE. Prisingen av energi levert fra fjernvarme må vurderes mer fristilt fra elektrisitetsprisen.

Eventuelt:
1.Aase Sætran (Ap) stilte et spørsmål angående barnehageplasser
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng som etter møtet vil sende ut et skriftlig
svar.
2.Yngve Brox (H) tok opp forhold rundt Trønderenergi og foreslo følgende merknad :
• Formannskapet ber generalforsamlingen i Trønderenergi velge et nytt styre. Styret må besitte
nødvendig kompetanse til å kunne sørge for at Trønderenergi nett effektiviseres og at
nettleien til deres kunder holdes lavest mulig.
• Formannskapet ber Trønderenergi redusere prisen på nettleien med umiddelbar virkning.
Formannskapet er innforstått med at dette i en periode vil medføre et lavere overskudd i
virksomheten inntil nødvendige effektiviseringstiltak er iverksatt.
Yngve Brox (H) foreslo:
Formannskapet forventer at Trønderenergi snarest gjennomfører nødvendige tiltak for å effektivisere
sin drift – for eksempel gjennom å konkurranseutsette deler av virksomheten.
Formannskapet ber rådmannen om å få en oversikt over hvor mye den økte nettleien som følge av
fusjonen mellom de to nettene koster Trondheim kommune i året.

Votering:
Brox sitt forslag avsnitt 1 frem til tankestrek ble enstemmig vedtatt.
Brox sitt forslag første avsnitt etter tankestrek ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, 1MDG)
Brox sitt forslag siste avsnitt ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Brox fikk tilslutning fra FrP
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Trondheim kommune

VEDTAK:
Formannskapet forventer at Trønderenergi snarest gjennomfører nødvendige tiltak for å effektivisere
sin drift – for eksempel gjennom å konkurranseutsette deler av virksomheten.
Formannskapet ber rådmannen om å få en oversikt over hvor mye den økte nettleien som følge av
fusjonen mellom de to nettene koster Trondheim kommune i året.

3. Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte om utfallet av plan og designkonkurransen på
Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon
4. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte om Bymiljøprisen 2010
5. Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte angående utvidelse av antall terminer i forhold
til kommunale avgifter. Et notat blir utsendt til formannskapet.

Møtet hevet kl. 10.45

Knut Fagerbakke
Fungerende ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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