Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 01.02.2011
Tid: kl 09.15
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Geir
Waage, Sissel Trønsdal, Jan-Yngvar Kiel, Yngve Brox, Merethe Baustad
Ranum, Kristian Dahlberg Hauge, Jon Gunnes
Elin Kvikshaug Berntsen
Ole Kristian Lundereng
Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen,
Carl-Jakob Midttun, Morten Wolden, Anne Behrens

Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Sak 21/11 ble foreslått utsatt
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) meldte oppfølging av mulig prissamarbeid mellom Veidekke og NCC i
Midt-Norge
Aase Sætran (Ap) meldte et spørsmål om forsøpling på Lademoen
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) meldte et spørsmål om bruk av ufrivillige dobbeltrom på sykehjem
Sissel Trønsdal (Ap) meldte et oppfølgingsspørsmål om uheldig integrering som vil bli besvart 08.022011.
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SAKSLISTE
Saksnr.
21/11

Arkivsaksnr.
08/25207
TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE

29/11

11/3274
PLAN FOR HABILITERINGSTJENESTER BARN OG UNGE 2010 - 2014

30/11

07/21881
HAVSTEIN GÅRD. BEGJÆRING AV SKJØNN ETTER
EKSPROPRIASJON.

31/11

10/36600
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Tams AS

32/11

10/44218
ETABLERING AV DRESSUROMRÅDER FOR HUND I TRONDHEIM

33/11

10/49521
ETABLERING AV MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I
TRONDHEIM

34/11

11/2620
BRANNSIKRINGSTILTAK OVERFOR KOMMUNALE BEBOERE SOM
ER VURDERT Å HA BEHOV FOR ASSISTERT RØMNING

35/11

08/19302
BYDELSPARK PÅ LADE, NYTT NAVN

36/11

11/3888
EIERSKAPSMELDING - OPPFØLGING

37/11

10/24085
SKJETNELI GNR 323/4 - KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD
OM FRADELING AV BOLIG, JORDLOV
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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:
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.

Sak 29/11
PLAN FOR HABILITERINGSTJENESTER BARN OG UNGE 2010 - 2014
Forslag til innstilling:
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Bystyret vedtar plan for habiliteringstjenester for barn og unge 2010 - 2014.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
Bystyret vedtar plan for habiliteringstjenester for barn og unge 2010 - 2014.

Sak 30/11
HAVSTEIN GÅRD. BEGJÆRING AV SKJØNN ETTER EKSPROPRIASJON.
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens redegjørelse for status i sak om gjennomføring av erverv av grunn til
kirkegård m.m. på Havstein 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
kirkegård m.m. på Havstein til etterretning, og slutter seg til gjennomføring av skjønn og eventuelt
overskjønn til fastsettelse av erstatning for ekspropriert areal.

Sak 31/11
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Tams AS
Forslag til vedtak:
Formannskapet innvilger søknad om skjenkebevilling fra TAMS AS, org.nr 996025837, for
utøvelse ved Raus i Nordre gate 21, for bevillingsperioden til og med 30.juni 2012.
Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 4-2, samt retningslinjer for
tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5.0 jf. pkt. 2.4.
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Som styrer godkjennes Marius Mattson og som stedfortreder Lise Fjelly Johnsen.
Skjenkeareal godkjennes slik det fremkommer av innsendte tegninger og arealbeskrivelse.
Det kan skjenkes alkoholholdig drikk til kl. 02.00 jf. åpnings- og skjenkeforskriften § 2,4.ledd.
Maksimal tillatt åpningstid er til kl. 04.00, jfr. forskriftens § 1, 2.ledd.
Med hjemmel i alkoholloven § 4-3, jf. retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger pkt. 5.2, 2.ledd settes det som vilkår at det ikke skal være pengeautomatspill på
eller i tilknytning til skjenkestedet.
Nødvendige offentlige godkjenninger skal foreligge til enhver tid.
Det vises for øvrig til nærmere begrunnelse i rådmannens saksframlegg.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet innvilger søknad om skjenkebevilling fra TAMS AS, org.nr 996025837, for
utøvelse ved Raus i Nordre gate 21, for bevillingsperioden til og med 30.juni 2012.
Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven § 1-7, jfr. § 4-2, samt retningslinjer for
tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5.0 jf. pkt. 2.4.
Som styrer godkjennes Marius Mattson og som stedfortreder Lise Fjelly Johnsen.
Skjenkeareal godkjennes slik det fremkommer av innsendte tegninger og arealbeskrivelse.
Det kan skjenkes alkoholholdig drikk til kl. 02.00 jf. åpnings- og skjenkeforskriften § 2,4.ledd.
Maksimal tillatt åpningstid er til kl. 04.00, jfr. forskriftens § 1, 2.ledd.
Med hjemmel i alkoholloven § 4-3, jf. retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger pkt. 5.2, 2.ledd settes det som vilkår at det ikke skal være pengeautomatspill på
eller i tilknytning til skjenkestedet.
Nødvendige offentlige godkjenninger skal foreligge til enhver tid.
Det vises for øvrig til nærmere begrunnelse i rådmannens saksframlegg.

Sak 32/11
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ETABLERING AV DRESSUROMRÅDER FOR HUND I TRONDHEIM
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar redegjørelsen om etablering av dressurområder for hund til etterretning og
vedtar å etablere to dressurområder våren 2011. Områdene er på Østmarkneset og ved
Saupstad skisenter. Ordningen med dressurområder skal evalueres etter ett års bruk. Det er
satt av 0,5 mill kr til formålet på budsjettet for 2011.
2. Formannskapet vedtar videre at dersom man ikke kommer til enighet med grunneiere om
etablering av egen hundeløype i Leinstrandmarka, kan rådmannen starte arbeidet med å
etablere hundeløype på kommunal grunn i Bymarka.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Formannskapet tar redegjørelsen om etablering av dressurområder for hund til etterretning
og vedtar å etablere to dressurområder våren 2011. Områdene er på Østmarkneset og ved
Saupstad skisenter. Ordningen med dressurområder skal evalueres etter ett års bruk. Det er
satt av 0,5 mill kr til formålet på budsjettet for 2011.
2. Formannskapet vedtar videre at dersom man ikke kommer til enighet med grunneiere om
etablering av egen hundeløype i Leinstrandmarka, kan rådmannen starte arbeidet med å
etablere hundeløype på kommunal grunn i Bymarka.

Sak 33/11
ETABLERING AV MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I
TRONDHEIM
Forslag til vedtak:
Trondheim kommune ser med tilfredshet på at det midlertidige nasjonale pilegrimssentret legges til
Trondheim, og at Riksantikvaren har tatt et initiativ som gjør at man hurtig kommer i gang i 2011.
Formannskapet vedtar å bevilge kr 200 000 som Trondheim kommunes bidrag til det midlertidige
Nasjonale pilegrimssenteret. TKs andel dekkes over vedtatt budsjett 2011 til kommunaldirektør for
kultur og næring.
Det presiseres at dette er et midlertidig tiltak, som ikke gir direkte føringer når det gjelder et
permanent nasjonalt pilegrimssenter
Behandling:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Trondheim kommune ser med tilfredshet på at det midlertidige nasjonale pilegrimssentret legges til
Trondheim, og at Riksantikvaren har tatt et initiativ som gjør at man hurtig kommer i gang i 2011.
Formannskapet vedtar å bevilge kr 200 000 som Trondheim kommunes bidrag til det midlertidige
Nasjonale pilegrimssenteret. TKs andel dekkes over vedtatt budsjett 2011 til kommunaldirektør for
kultur og næring.
Det presiseres at dette er et midlertidig tiltak, som ikke gir direkte føringer når det gjelder et
permanent nasjonalt pilegrimssenter

Sak 34/11
BRANNSIKRINGSTILTAK OVERFOR KOMMUNALE BEBOERE SOM ER
VURDERT Å HA BEHOV FOR ASSISTERT RØMNING.
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering.

Sak 35/11
BYDELSPARK PÅ LADE, NYTT NAVN
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at en bydelspark på Lade gis navnet Ladeparken.
Parken er vist i kart datert 13.05.2008 og landskapsplan datert 30.04.2008.
Vedtak om navnevalg er fattet i hht. matrikkelovens §21, vedtak om skrivemåte er fattet i hht. §5 i
lov om stadnamn.
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Behandling:
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo på vegne av H og V følgende som ny første setning i
innstillingen:
Formannskapet vedtar at en bydelspark på Lade gis navnet Sirkusparken.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Baustad Ranum fikk innstillingen
6 stemmer ( 4Ap, 1SV, 1Sp) og ble vedtatt, mot 5 stemmer (2H, 1V, 1SV,1FrP) avgitt for Baustad
Ranums forslag.
VEDTAK:
Formannskapet vedtar at en bydelspark på Lade gis navnet Ladeparken.
Parken er vist i kart datert 13.05.2008 og landskapsplan datert 30.04.2008.
Vedtak om navnevalg er fattet i hht. matrikkelovens §21, vedtak om skrivemåte er fattet i hht. §5 i
lov om stadnamn.

Sak 36/11
EIERSKAPSMELDING - OPPFØLGING
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet understreker at generalforsamlingene og styrene i KF’ene skal følge opp
relevante sentrale vedtak som bystyret fatter, og sørge for at dette rapporteres i selskapenes
årsberetninger.
2. Formannskapet vedtar et nytt tilleggspunkt under Eierskapsmeldingens del I, Krav til
internkontroll:
• Selskapet/foretaket skal i årsmeldingen redegjøre for hvordan bystyrevedtak, som er
relevant for selskapet/foretaket, er fulgt opp.
•
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Formannskapet understreker at generalforsamlingene og styrene i KF’ene skal følge opp
relevante sentrale vedtak som bystyret fatter, og sørge for at dette rapporteres i selskapenes
årsberetninger.
2. Formannskapet vedtar et nytt tilleggspunkt under Eierskapsmeldingens del I, Krav til
internkontroll:
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• Selskapet/foretaket skal i årsmeldingen redegjøre for hvordan bystyrevedtak, som er
relevant for selskapet/foretaket, er fulgt opp.

Sak 37/11
SKJETNELI GNR 323/4 - KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM
FRADELING AV BOLIG, JORDLOV
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo på vegne av H, FrP og V:
Klagen tas til følge.
Fradeling av omsøkte bolig ikke vil ha inntektsmessig betydning for eiendommen. Dyrkamarka på
eiendommen har vært bortleid i lengre tid, og det fremstår som svært lite sannsynlig at eiendommen i
fremtiden vil kunne reetableres som selvstendig bruk.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Brox fikk innstillingen 7 stemmer
(4Ap, 2SV, 1Sp) og ble vedtatt, mot 4 stemmer (2H, 1V, 1FrP) avgitt for forslaget fremmet av
Brox.
VEDTAK:
Klagen tas ikke til følge.

Eventuelt:
1.Ordfører Rita Ottervik (Ap) ba rådmannen orientere om oppfølging av mulig prissamarbeid mellom
Veidekke og NCC i Midt-Norge.
Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte, og vil i etterkant av møte sende ut en skriftlig
redegjørelse til formannskapets medlemmer.
2.Aase Sætran (Ap) stilte spørsmål om forsøpling på Lademoen
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) stilte spørsmål om bruk av ufrivillige dobbeltrom på sykehjem
Spørsmålet ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
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Formannskapet fastslår at målsettingen om full sykehjemsdekning i løpet av 2011 skal oppnås uten
bruk av ufrivillige dobbeltrom (fortettingsplasser).
Behandling:
Forslaget fikk stemmer (1FrP) og falt.

Møtet hevet kl. 10.20

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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