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Komiteleder Kenneth T. Kjelsnes, Mona bjørn, Monica Irene Vinje Fornes,
Francis Chagula, Jan-Åge Sneve Gundersen, Jørgen Knapskog, Thomas
Wanjohi, Anette L. Havmo (kom kl. 17.45), Morten Ellefsen, Marianne
Lehn
Judith Samstad, Trond Garnes
Aage Borrmann, Bengt Eidem, Arne Ivar Denstad
Rådgiver Hilde Skybakmoen
Komiteleder Kenneth T. Kjelsnes
Komitesekretær Kåre Georgsen

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
Komiteleder opplyste om at sak 13/11 ble sendt til Oppvekstkomiteen ved en feil. Den skal
da følgelig ikke behandles.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 02.02. 2011.
Protokoll fra møte 2. februar ble enstemmig vedtatt
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt.
Morten Ellefsen (FrP) meldte følgende spørsmål:
Forespørsel om skriftlig orientering:
Jeg vil be om at Oppvekstkomiteen får en skriftlig orientering fra rådmannen om grunnlaget
for at Trondheim kommune satser på åpne skoler / baseskoler.
Hvilke vurderinger er gjort i forhold til hvordan åpne skoler / baseskoler påvirker
læringssituasjonen for elevene, og om dette gir positive eller negative utslag på læringsutbyttet
for elevene og arbeidsforholdene for lærerne?
Hvilken forskning ligger til grunn for Trondheim kommunes valg av skoleutforming?
Rådmann opplyste om at notat som er utarbeidet i saken vil bli distribuert til komiteens
medlemmer. I tillegg vil det komme en sak til politisk behandling som omhandler disse
problemstillinger.
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Jan-Åge Sneve Gundersen (Ap) meldte følgende spørsmål:
- Det ble i budsjettet for 2011 bevilget en million til realfagsatsning i grunnskolen for å
etablere ”matterom”.
- Hva er status på dette prosjektet pr i dag?
o Hvilke skoler er valgt ut, og hvor mange rom er etablert eller under etablering.

Pkt. 4

Komiteleder orienterer.
Ingen saker.

SAKSLISTE
Saksnr.
9/11

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

10/11

11/6651
SKOLEBIDRAGSINDIKATORER: PÅ SPORET AV SKOLENS BIDRAG
TIL LÆRING? - PRIVAT FORSLAG FRA ANETTE LJOSDAL HAVMO
(H)

11/11

11/11357
ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE

12/11

11/9376
KVALITETSPROGRAM FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

13/11

UTGÅR
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Sak 9/11
VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET OG
KRISETEAM GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALER
Behandling:
- 11 medlemmer tilstede Trond Garnes (KrF) fremmet følgende forslag:
De respektive kommuners kostnader ved samarbeidet, og hva de får igjen for ressursene som settes
inn, vurderes best ved å følge utviklingen over tid. En vurdering av kostnadsnøkkelen legges inn i en
oppfølging/evaluering av vertskommunesamarbeidet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Garnes forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
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.
De respektive kommuners kostnader ved samarbeidet, og hva de får igjen for ressursene som settes
inn, vurderes best ved å følge utviklingen over tid. En vurdering av kostnadsnøkkelen legges inn i en
oppfølging/evaluering av vertskommunesamarbeidet.
Saksordfører: Mona Bjørn (R)

Sak 11/11
ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE
Behandling:
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Morten Ellefsen (FrP) fremmet følgende forslag:
Alternativ til innstillingens punkt 1.
1. Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860 m2 brutto.
Myra barnehage bygges ikke som passivhus.

Trond Garnes (KrF) fremmet følgende merknad:
Passivbygg er et nyttig element i miljøarbeidet, men er også svært krevende teknisk og praktisk for
blant annet å unngå fukt og råte i tykke og tette vegger. Bystyret understreker betydningen av at
arbeidet gjennomføres med tilstrekkelig fokus på kvalitet og presisjon, både i det praktiske arbeidet
og i de avtaler som inngås. Dette er avgjørende for å sikre at byggets levetid og kosnader til
vedlikehold blir som forventet.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad:
Merknadstillerne mener at forslaget til beliggenhet for ny Myra barnehage tar for stor del av barn og
unges lekeareal uten at det blir erstattet slik rikspolitiske retningslinjer for barn og unge krever.
Forslagstillerne mener den foreslåtte beliggenheten i alternativ B i sak 51/10 er et bedre alternativ.
Votering:
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (R, 2 FrP)
Ellefsens alternative forslag til innstillingens pkt. 1 fikk 2 stemmer (2 FrP) og falt.
Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (R).
Merknaden fra R fikk ingen tilslutning og ble en mindretallsmerknad.
Merknaden fra KrF fikk ingen tilslutning og ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860 m2 brutto, og bygges som
passivhus.
2. Bystyret vedtar en øvre kostnadsramme på 32,0 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av nye
barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. I tillegg
kommer 6,5 millioner til erverv av tomtegrunn, reguleringskostnader og oppfølging av rekkefølgekrav
i reguleringsplanen. Investeringen finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for 2011 og
økonomiplanramme for 2012.
Saksordfører: Marianne Lehn (FrP)
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Sak 12/11
KVALITETSPROGRAM FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN
Behandling:
Votering:
En enstemmig Oppvekstkomite tar saken til orientering.
VEDTAK:
Oppvekstkomite tar saken til orientering.
Anette L. Havmo (H) tiltrådte. 12 medlemmer tilstede -

Pkt. 5

Orientering/omvisning i NRK.

Nyhetssjef Sigrid Gjellan og administrasjonssjef Jo Ragnar Tremoen orientert og viste oss rundt.
Komiteens medlemmer hadde anledning til å stille spørsmål underveis.

Pkt. 6 Ungdommens bystyre/oppvekstkomiteen orienterer.
Ungdommens bystyre – Oppvekstkomiteen orientering om deres satsingsområder for perioden:
— Sunn skolemat
— Fokus på psykisk og fysisk helse blant ungdom
— Mer fysisk aktivitet på skolen
— Leksehjelp
Komiteens medlemmer hadde anledning til å stille spørsmål.
Sak 10/11
SKOLEBIDRAGSINDIKATORER: PÅ SPORET AV SKOLENS BIDRAG TIL
LÆRING? - PRIVAT FORSLAG FRA ANETTE LJOSDAL HAVMO (H)
Behandling:
Kenneth T. Kjelsnes (SV) fremmet følgende forslag:
Privat forslag fra Anette L. Havmo (H) – Skolebidragsindikatorer: På sporet av skolens bidrag til
læring oversendes Rådmannen for utredning før endelig vedtak.
Votering:
Kjelsnes forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Privat forslag fra Anette L. Havmo (H) – Skolebidragsindikatorer: På sporet av skolens bidrag til
læring oversendes Rådmannen for utredning før endelig vedtak.

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt.
Jan-Åge Sneve Gundersen (Ap) meldte følgende spørsmål:
- Det ble i budsjettet for 2011 bevilget en million til realfagsatsning i grunnskolen for å
etablere ”matterom”.
- Hva er status på dette prosjektet pr i dag?
Hvilke skoler er valgt ut, og hvor mange rom er etablert eller under etablering
Rådmannen svarte temaet skal behandles på rektormøte i mai. Nye rom skal tildeles til
høsten etter søknad. Rådmannen vil samle erfaringer som er gjort fra de matterommen som
finnes å ta det med i det videre arbeidet.
Papirer delt ut i møte:
- Saksprotokoll fra formannskapet i sak 11/11.
- Notat fra kommunaldirektør Midtlyng, Trondheim kommunes bruk av inn på tunet og Voll
gård.

Møteslutt kl. 20.00

Kenneth T. Kjelsenes
Komiteleder
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