Trondheim kommune

Møteprotokoll
Helse- og velferdskomiteen
Møtested: Trondhjems hospital, Hospitalsløkkan 2-4
Møtedato: 02.02.2011
Tid: Kl 1630
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6

John Stene, Ola Johnsen Lenes, Gerda Rekstad, Øyvind Brastein, Ragnhild
Nyhagen, Linn Marita Brodal, Åsmund Sunde Valset, Elin Marie
Andreassen, Terje Justin Østhus, Trond Ole Svenkerud
Jens Christian Hørløck, Berit Svarva
Chat Jane Ramfjord, Michael Setsaas, Siri Holm Lønseth
Kommunaldirektør Helge Garåsen, enhetslederne Hasan Ajnadzic og Ann
Karin Martnes, rådgiver Rolf Brurok, prosjektleder Frode Rønsberg
Komiteleder John Stene
Komitesekretær Knut Ole Bleke

Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Godkjenning av protokoll fra møte 12. januar 2011
Godkjent
Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Komitesekretær Knut Ole Bleke om elektroniske sakspapir.
Orientering om boligrådgivinga ved Ann Karin Martnes og Rolf Brurok
Orientering om prosjektet ”Mangfold og kvalitet – flere menn i omsorgstjenestene”,
v/prosjektleder Frode Rønsberg.
Kommunaldirektørens orientering
Tatt til slutt i møte.

Før møtestart fikk komiteen to orienteringer om hhv Trondhjems Hospital og Løkkan
frivillighetssentral v/forstander Sigurd Ingvaldsen og leder Hilde Skare, samt en omvisning på
hospitalet.
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SAKSLISTE
Saksnr.
4/11

Arkivsaksnr.
10/44075
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015
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Sak 4/11
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015
Forslag til innstilling:
1. Plan for voksenopplæring med hovedstrategier 2011 - 2015 vedtas.
2. Planleggingen av en mulig samlokalisering av Trondheim kommunens voksenopplæring med
Sør-Trøndelag fylkeskommunes voksenopplæring ved nåværende Adolf Øiens videregående
skole videreføres.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Saken ble behandlet med 12 medlemmer tilstede.
Saksprotokoll fra KFUs møte 1. februar utdelt.
Notat fra Rådmannen datert 28. januar utdelt.
Jens Christian Hørløck (H) tok opp Setsaas forslag fra 12. januar:
Arbeidsinnvandrere får i dag ikke tilbud om norskopplæring, men ofte dekket utgiftene til dette av
arbeidsgiver. Rådmannen bes se på muligheten for at Trondheim kommune kan tilby norskopplæring
til arbeidsinnvandreres familiemedlemmer over 16 år.
John Stene (Ap) la på vegne av Ap og SV fram følgende forslag til vedtak:
1. Plan for voksenopplæring med hovedstrategier 2011-2015 vedtas
2. Planleggingen av en mulig samlokalisering av TKs voksenopplæring med STFKs
voksenopplæring videreføres
3. Bystyret ber om en ny sak som klargjør en pedagogisk plattform harmonisert med
Fylkeskommunen. Denne må sikre alternative pedagogiske veier utover det
akademiske og sikre den faglige utviklingen av enheten i tett samarbeid med
Fylkeskommunen.
4. Bystyret ber rådmannen sikre at voksne uten grunnskoleeksamen i større grad må få
klarlagt og gjøres oppmerksom på sine rettigheter. Informasjonsarbeidet må
intensiveres og gjøre tilbudet bedre kjent og dermed mer brukt.
5. Bystyret ber Rådmannen starte opp arbeidet med å skape et nødvendig og gjensidig
forpliktende samarbeidsorgan der partene i arbeidslivet, NAV og kommunens- og
fylkeskomunens skoler deltar.
John Stene (Ap) la på vegne av Ap og SV fram følgende forslag til to merknader:
1. Merknad:
Det skal være rom for å videreføre pedagogikk, metodikk og målsettinger man gjennom mange år
har utviklet i fagområdet . I voksenopplæringen skal det være plass for pedagogisk mangfold og
metodisk forskjellighet. Det er spesielt viktig å videreføre de positive erfaringer man har med
opplæring kombinert med praktisk arbeid. Dette må gjenspeiles i ny pedagogisk plattform
2. Merknad:
Møteprotokoll for Helse- og velferdskomiteen, 02.02.2011 (11/6549)

3

Trondheim kommune
Bystyret ber rådmannen vurdere enhetens navn og rådmannstilhørighet ved opprettelsen av
samarbeid med Fylkeskommunen.
Votering.
Hørløcks forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. (2FrP)
Stenes m/fleres forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillinga falt dermed
Ap m/fleres merknader fikk begge tilslutning fra Rødt, PP og FrP og følger saken som
flertallsmerknader.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak.
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
1. Plan for voksenopplæring med hovedstrategier 2011-2015 vedtas
2. Planleggingen av en mulig samlokalisering av TKs voksenopplæring med STFKs
voksenopplæring videreføres
3. Bystyret ber om en ny sak som klargjør en pedagogisk plattform harmonisert med
Fylkeskommunen. Denne må sikre alternative pedagogiske veier utover det akademiske og
sikre den faglige utviklingen av enheten i tett samarbeid med Fylkeskommunen.
4. Bystyret ber rådmannen sikre at voksne uten grunnskoleeksamen i større grad må få klarlagt
og gjøres oppmerksom på sine rettigheter. Informasjonsarbeidet må intensiveres og gjøre
tilbudet bedre kjent og dermed mer brukt.
5. Bystyret ber Rådmannen starte opp arbeidet med å skape et nødvendig og gjensidig
forpliktende samarbeidsorgan der partene i arbeidslivet, NAV og kommunens- og
fylkeskomunens skoler deltar.
6. Arbeidsinnvandrere får i dag ikke tilbud om norskopplæring, men ofte dekket utgiftene til
dette av arbeidsgiver. Rådmannen bes se på muligheten for at Trondheim kommune kan tilby
norskopplæring til arbeidsinnvandreres familiemedlemmer over 16 år.
Følgende FLERTALLSMERKNADER fra partene Ap, SV, Rødt, PP og FrP følger saken.
1. Merknad:
Det skal være rom for å videreføre pedagogikk, metodikk og målsettinger man gjennom mange år
har utviklet i fagområdet. I voksenopplæringen skal det være plass for pedagogisk mangfold og
metodisk forskjellighet. Det er spesielt viktig å videreføre de positive erfaringer man har med
opplæring kombinert med praktisk arbeid. Dette må gjenspeiles i ny pedagogisk plattform
2. Merknad:
Bystyret ber rådmannen vurdere enhetens navn og rådmannstilhørighet ved opprettelsen av
samarbeid med Fylkeskommunen.
Saksordfører: John Stene (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á
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Eventuelt.
Komitesekretær Knut Ole Bleke orienterte om muligheten for å få sakspapirene tilsendt elektronisk i
stedet for pr post.
Kommunaldirektørens orientering
Kommunaldirektør Helge Garåsen ba om innspill til tema for orienteringer fra Rådmannen i
kommende møter. Følgende ble nevnt.
1.
Hvordan går det på Leistad?
2.
Kostnader, årsverkstap med mer pga rusmisbruk, utvikling over tid.
3.
Frivillighetens år. Hva skjer rundt omkring i byen?
4.
Har husleieøkninga virkning på mobiliteten i kommunale utleieboliger?
Møtet hevet kl. 19.30

John Stene
Komiteleder
Knut Ole Bleke
Komitesekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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