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Til stede 85 representanter.
Det var på plassene lagt ut tre ekstrasaker:
Sak 18/11 Endringer for Sp
Sak 19/11 Valg av kontrollkomite
Sak 20/11 Endringer for Ap
Formannskapet har siden forrige bystyremøte vært satt som bystyre i sak 50/11 Etablering av nye
Leistad barnehage, behandlet 15.02.2011. Saken var lagt ut på hjemmesiden og med kopi lagt i
formannskapssalen.
Innkalling og sakliste med tilleggssaker ble enstemmig vedtatt.
Niklaus Haugrønning (H) har bedt om å få sin habilitet vurdert i sak 17/11 Sandmoen, regulering av
kollektivanlegg. Habiliteten er vurdert og funnet i orden. Det var ingen innsigelser til noen av
representantenes habilitet.
Ordfører opplyste at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.
DET VAR MELDT FØLGENDE PRIVATE FORSLAG:
1. Fra Arne Byrkjeflot (R):
Tillegg i kommunens innkjøpsavtale
2. Fra Elin M. Andreassen (FrP):
Skjenketid
DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Busstilbud Flakk-Trondheim-Flakk
2. Fra Sissel Trønsdal (Ap):
Vi har behov for flere aktivitørlærlinger i Trondheim kommune
3. Fra Hans Borge (FrP):
Reell fremtidig kostnad ved drift av Gråkallbanen
4. Fra Sigmund Ofstad (FrP):
Brannberedskap i markaområdene
5. Fra Elin Marie Andreassen (FrP):
Ressurssenter for parkinson
6. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Mange rusbeslag på barnevernsinstitusjoner
DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Harald Nissen (MDG):
Situasjonen etter at UFFA-huset er brent
2. Fra Elin Marie Andreassen (FrP):
Dagsenter – Aktivitører – Miljøverter
3. Fra Jon Gunnes (V):
Utvida egenmelding
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Ordfører foreslo Aase Sætran (Ap) valgt som setteordfører for resten av møtet, da både ordfører og
varaordfører har forfall. Bystyret sluttet seg enstemmig til dette.
Dagens kulturinnslag fra Kulturskolen var ved lørdagsskole-fløytisten Ivan Ursakov, som spilte ”Lys
vårmorgen” av Øystein Sommerfeldt.
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SAKSLISTE
Saksnr.
14/11

Arkivsaksnr.
10/44075
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015

15/11

10/37359
TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I
VIDEREGÅENDE SKOLE

16/11

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

17/11

09/33298
SANDMOEN, DEL AV 313/585, DETALJREGULERING AV
KOLLEKTIVANLEGG

18/11

11/1775
ENDRINGER FOR SENTERPARTIET, SØKNADER OM
FRITAK/SUPPLERINGSVALG

19/11

11/1775
NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN

20/11

11/1775
ENDRING FOR ARBEIDERPARTIET, SØKNAD OM
FRITAK/SUPPLERINGSVALG
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Sak 14/11
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015
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
fylkeskommunens 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)
Behandling:
Michael Setsaas (H) fremmet følgende merknad pva H:
Trondheim kommune tilbyr i dag norskopplæring for familiemedlemmer av arbeidsinnvandrere over
16 år, med en beskjeden egenandel. Rådmannen bes vurdere behovet for å tilby slik norskopplæring
kostnadsfritt for brukerne, og hva dette vil medføre av økt ressursbruk for kommunen.
Merknadsstiller ber om tilbakemelding på dette i forbindelse med budsjett 2012.
Guri Melby (V) fremmet følgende merknad pva V:
Et kvalitativt godt voksenopplæringstilbud er viktig både for å sikre alle voksne gode grunnleggende
ferdigheter og muligheter til å lykkes i utdanning og yrkesliv, og for å sikre integreringen av voksne
innvandrere gjennom en god norskopplæring. Voksenopplæringa i Trondheim har svært mange
dyktige lærere, men siden opplæringsloven ikke stiller krav om tilleggsutdanning innenfor emner som
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norsk som andrespråk, flerkulturell forståelse eller voksenpedagogikk generelt, kan den reelle
kompetansen mellom lærerne sprike ganske mye. NOU 2010:7 Mangfold og mestring peker på at
bevisstheten rundt behovet for kompetanse innenfor særlig det å undervise i et multikulturelt miljø er
lav, blant både lærere og skoleledere, samtidig som behovet for kompetanseheving er høyt. Det er
skoleeiers ansvar å sørge for nødvendig kompetanse i virksomheten, og derfor er det viktig at
kommunen får på plass en langsiktig plan for kompetanseheving i form av etter- og videreutdanning,
og at man på sikt stiller høyere krav til spesialisering for lærerne som skal undervise i
voksenopplæringa.
Mona Bjørn (R) foreslo:
Enhet for voksenopplæring endrer navn til Trondheim voksenopplæring.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for å la IA-avtalens mål om økt sysselsetting av personer
med redusert funksjonsevne gjelde også for mennesker i introduksjonsprogrammet. Dette kan for
eksempel gjøres ved å la de som trenger det bruke tre år på å gjennomføre programmet, mot
normalt to år.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Innstillingen pkt 1-5 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 6 fikk 22 stemmer (12H, 3V, 3R, 3MDG, 1PP) og falt.
Agøy Hegges forslag ble enstemmig vedtatt (nytt pkt 6).
Bjørns forslag fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
H, V, KrF, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknadene fra komiteen.
KrF, H, FrP, Sp, Ap, MDG, SV, PP, R sluttet seg til merknaden fra V.
R, V, KrF, Sp, Ap, MDG, SV, PP sluttet seg til merknaden fra H.
VEDTAK:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Plan for voksenopplæring med hovedstrategier 2011-2015 vedtas
Planleggingen av en mulig samlokalisering av TKs voksenopplæring med STFKs
voksenopplæring videreføres
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.
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.
Bystyret ber Rådmannen starte opp arbeidet med å skape et nødvendig og gjensidig
forpliktende samarbeidsorgan der partene i arbeidslivet, NAV og kommunens- og
fylkeskommunens skoler deltar.
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for å la IA-avtalens mål om økt sysselsetting av
personer med redusert funksjonsevne gjelde også for mennesker i introduksjonsprogrammet.
Dette kan for eksempel gjøres ved å la de som trenger det bruke tre år på å gjennomføre
programmet, mot normalt to år.
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FLERTALLSMERKNAD 1 - Ap, SV, R, PP, FrP, H, V, KrF, Sp, MDG:
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
FLERTALLSMERKNAD 2 - Ap, SV, R, PP, FrP, H, V, KrF, Sp, MDG:
Bystyret ber rådmannen vurdere enhetens navn og rådmannstilhørighet ved opprettelsen av
samarbeid med Fylkeskommunen.
FLERTALLSMERKNAD 3 – V, KrF, H, FrP, Sp, Ap, MDG, SV, PP, R:
Et kvalitativt godt voksenopplæringstilbud er viktig både for å sikre alle voksne gode grunnleggende
ferdigheter og muligheter til å lykkes i utdanning og yrkesliv, og for å sikre integreringen av voksne
innvandrere gjennom en god norskopplæring. Voksenopplæringa i Trondheim har svært mange
dyktige lærere, men siden opplæringsloven ikke stiller krav om tilleggsutdanning innenfor emner som
norsk som andrespråk, flerkulturell forståelse eller voksenpedagogikk generelt, kan den reelle
kompetansen mellom lærerne sprike ganske mye. NOU 2010:7 Mangfold og mestring peker på at
bevisstheten rundt behovet for kompetanse innenfor særlig det å undervise i et multikulturelt miljø er
lav, blant både lærere og skoleledere, samtidig som behovet for kompetanseheving er høyt. Det er
skoleeiers ansvar å sørge for nødvendig kompetanse i virksomheten, og derfor er det viktig at
kommunen får på plass en langsiktig plan for kompetanseheving i form av etter- og videreutdanning,
og at man på sikt stiller høyere krav til spesialisering for lærerne som skal undervise i
voksenopplæringa.
FLERTALLSMERKNAD 4 – H, R, V, KrF, Sp, Ap, MDG, SV, PP:
Trondheim kommune tilbyr i dag norskopplæring for familiemedlemmer av arbeidsinnvandrere over
16 år, med en beskjeden egenandel. Rådmannen bes vurdere behovet for å tilby slik norskopplæring
kostnadsfritt for brukerne, og hva dette vil medføre av økt ressursbruk for kommunen.
Merknadsstiller ber om tilbakemelding på dette i forbindelse med budsjett 2012.

Sak 15/11
TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE
INNSTILLING:
1. Arbeid med årsaker til, og bekjempelse av fravær, og å gi elevene et godt grunnlag gjennom
grunnleggende ferdigheter skal være kommunens hovedbidrag for å bekjempe frafallet i
videregående skole.
2. Arbeidet med alternative læringsarenaer legges frem for bystyret som egen sak.
I den forbindelse vises det til sak 08/29279 utdannings- og yrkesrådgivning i grunnskolen.
”Rådmannen bes se på mulighetene for å tilby alternative opplæringsarenaer for elever som er i
faresonen for å falle fra i den videregående skole.
3. Bystyret ber om en egen sak om ungdomstrinnet.
4. Arbeidet med tett oppfølging av elever i risikosonen, og elever med stort fravær intensiveres.
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5.
6.

Koblingen mellom samfunnsfagopplæringa og utdanningsvalg styrkes, og ses i sammenheng med
plan for yrkesorientering og arbeidskjennskap for 1. - 10. trinn.
Antall kommunale lærlingeplasser vurderes i arbeidet med kommunens økonomiplan.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, FrP, H, KrF, R:
Flere gutter enn jenter faller fra. Det må fokuseres særskilt på underliggende årsaker til dette.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, FrP, H, KrF:
Rådmannen bes være oppmerksom på om det er enkelte ungdomsskoler i Trondheim som har et
særlig høyt antall elever som faller fra når de kommer på videregående skole, slik at det kan settes i
verk eventuelt ekstraordinære forebyggende tiltak.
FLERTALLSMERKNAD – FrP, Ap, SV, H, KrF, R:
I saksfremstillingen er høyt fravær og lavt karaktergjennomsnitt fremhevet som viktige årsaker til
frafall i videregående skole. En kan også se på høyt fravær og lavt karaktergjennomsnitt som resultat
av dårlig motivasjon og liten mestringsopplevelse.
Bystyret mener at tilstrekkelig grad av tilpasset undervisning er et av de viktigste tiltakene for trivsel,
motivasjon og mestringsopplevelse. Det er av avgjørende betydning at undervisningen tilpasses
elevenes faglige nivå, praktiske og akademiske anlegg, og ikke minst hvilke læringsstiler som passer
den enkelte elev.
FLERTALLSMERKNAD – FrP, Ap, SV, H, KrF:
Videre er det viktig at det stilles realistiske forventninger til elevene, slik at en ikke mister
læringstrykket.
Det bør vurderes på hvilken måte elevene i større grad gis mulighet for å komme med systematiske
tilbakemeldinger på hvordan de opplever opplæringen, og hvordan dette kan inngå i skolens og
kommunens kvalitetsutviklingsarbeid. Dette vil i hovedsak være aktuelt for ungdomsskoletrinnet.
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
Kolbjørn Frøseth (Sp) fremmet følgende merknad pva Sp:
I forbindelse med tiltak for frafall i den videregående skole pekes det på fra flere høringsinnstanser at
det i grunnskolen må bli mere praktisk undervisning for å møte utfordringen. I den sammenheng bes
det gå i dialog med store tilbudet av ”inn på tunet”-tiltak i kommunen for å avhjelpe situasjonen for
de som ønsker seg mer praktisk arbeid. Rådmannen bes å kartlegge og se på muligheten for en slik
aktivitet i bynære områder og innenfor Trondheim kommune.
Siri Holm Lønseth (H) foreslo:
1. Bystyret ber ordføreren ta initiativ ovenfor fylkeskommunen for å gjeninnføre fritt skolevalg i
Trondheim.
2. Samarbeidet med næringslivet styrkes for å gi flere muligheten for en mer praksisorientert
undervisning i ungdomskolen.
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Arne Ivar Denstad (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF:
Fravær og svake faglige resultater henger ofte sammen, og starter ofte i de aller første skoleårene.
Elevene kommer for sent til skoledagen, mangler motivasjon og konsentrasjon, og sakker akterut
faglig. Det er viktig at skolen som organisasjon tidlig tar ansvar for denne problemstillingen.
Bystyret understreker betydningen av at:
• skolen som helhet, gjennom ledelse, teamene av voksne på de ulike nivå og trinn, sammen med
kontraktlærer, har en felles holdning til slike saker, og i fellesskap bidrar til at elever og familier
får den støtte som trengs for å få nødvendig struktur på skolehverdagen. Der det er nødvendig
må skolen involvere helsesøster, barnevern eller eventuelle andre hjelpeinstanser.
• skolens pedagogiske ledelse tar ansvar for ansettelse, opplæring og bruk av assistenter og andre
som skal gi ekstra støtte til elever med utvidede behov, og sikrer at disse får ta del i den
praktiske og faglige koordineringen som skjer rundt elevene.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknader pva R:
Merknad 1
For at elevene skal ha det beste utgangspunket til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter er det viktig
at man ser bredt på tjenestetilbudet i Trondheim kommune. Som vi vet påvirker arbeidet privatlivet
og motsatt. Også det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet påvirker arbeidsdagen. Dette gjelder også
for barn og unge i skolen. Det er derfor viktig at man også ser på rammebetingelsene for barnas
læringssituasjon både på og utenfor skolen.
Skolen skal ta høyde for at barn er forskjellig og har behov for ulike måter å tilegne seg kunnskapen
på. Opplevelse av mestring gir motivasjon. For å gi elevene tett oppfølging er det viktig å ha en høy
lærertetthet og alternative læringsarena.
Trondheim kommune skal gi barna et godt grunnlag for videre skolegang og har derfor en viktig
oppgave i arbeidet med å forhindre frafall i videregående skole.
Merknad 2
Bystyret understreker viktigheten av å tilby lærlingplasser i Trondheim kommune. Lærlingplasser er
en lønnsom investering både for eleven og for kommunen. Flere vil få en fullverdig fagopplæring som
bedrer forutsetningene for å bestå fagprøven og i neste omgang få en jobb. I tillegg er kommunen
med på å utdanne mange av dens framtidige ansatte.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo pva H og FrP:
Bystyret ber rådmannen utrede behovet for en sentral ressurs med utviklingsveiledere, med ansvar
for oppfølging og veiledning av arbeidet med elever som ligger under bekymringsgrensene på
kartleggingsprøvene.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Baustad Ranums forslag pva H og FrP fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3MDG, 1PP) og falt.
Lønseths forslag 1 fikk 33 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Lønseths forslag 2 ble enstemmig vedtatt. (Nytt pkt 7)
V, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1 fra komiteen.
V, Sp, PP, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra komiteen.
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V, Sp, PP, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 3 fra komiteen.
PP, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 4 fra komiteen.
H, KrF, PP, Sp, DEM, Ap, SV sluttet seg til merknad 1 fra R.
H, KrF, V, PP, DEM, Sp, Ap, MDG, SV, FrP sluttet seg til merknad 2 fra R.
FrP, H, V, PP, Sp, R, Ap, MDG, SV, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF.
FrP, H, KrF, R, PP, V, DEM, Ap, MDG, SV sluttet seg til merknaden fra Sp.
VEDTAK:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Arbeid med årsaker til, og bekjempelse av fravær, og å gi elevene et godt grunnlag gjennom
grunnleggende ferdigheter skal være kommunens hovedbidrag for å bekjempe frafallet i
videregående skole.
Arbeidet med alternative læringsarenaer legges frem for bystyret som egen sak.
I den forbindelse vises det til sak 08/29279 utdannings- og yrkesrådgivning i grunnskolen.
”Rådmannen bes se på mulighetene for å tilby alternative opplæringsarenaer for elever som er i
faresonen for å falle fra i den videregående skole.
Bystyret ber om en egen sak om ungdomstrinnet.
Arbeidet med tett oppfølging av elever i risikosonen, og elever med stort fravær intensiveres.
Koblingen mellom samfunnsfagopplæringa og utdanningsvalg styrkes, og ses i sammenheng med
plan for yrkesorientering og arbeidskjennskap for 1. - 10. trinn.
Antall kommunale lærlingeplasser vurderes i arbeidet med kommunens økonomiplan.
Samarbeidet med næringslivet styrkes for å gi flere muligheten for en mer praksisorientert
undervisning i ungdomskolen.

FLERTALLSMERKNAD 1 – Ap, SV, FrP, H, KrF, R, V, Sp, MDG:
Flere gutter enn jenter faller fra. Det må fokuseres særskilt på underliggende årsaker til dette.
FLERTALLSMERKNAD 2 – Ap, SV, FrP, H, KrF, V, Sp, PP, MDG:
Rådmannen bes være oppmerksom på om det er enkelte ungdomsskoler i Trondheim som har et
særlig høyt antall elever som faller fra når de kommer på videregående skole, slik at det kan settes i
verk eventuelt ekstraordinære forebyggende tiltak.
FLERTALLSMERKNAD 3 – FrP, Ap, SV, H, KrF, R, V, Sp, PP, MDG:
I saksfremstillingen er høyt fravær og lavt karaktergjennomsnitt fremhevet som viktige årsaker til
frafall i videregående skole. En kan også se på høyt fravær og lavt karaktergjennomsnitt som resultat
av dårlig motivasjon og liten mestringsopplevelse.
Bystyret mener at tilstrekkelig grad av tilpasset undervisning er et av de viktigste tiltakene for trivsel,
motivasjon og mestringsopplevelse. Det er av avgjørende betydning at undervisningen tilpasses
elevenes faglige nivå, praktiske og akademiske anlegg, og ikke minst hvilke læringsstiler som passer
den enkelte elev.
FLERTALLSMERKNAD 4 – FrP, Ap, SV, H, KrF, PP, Sp, MDG:
Videre er det viktig at det stilles realistiske forventninger til elevene, slik at en ikke mister
læringstrykket.
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Det bør vurderes på hvilken måte elevene i større grad gis mulighet for å komme med systematiske
tilbakemeldinger på hvordan de opplever opplæringen, og hvordan dette kan inngå i skolens og
kommunens kvalitetsutviklingsarbeid. Dette vil i hovedsak være aktuelt for ungdomsskoletrinnet.
FLERTALLSMERKNAD 5 – R, H, KrF, PP, Sp, DEM, Ap, SV:
For at elevene skal ha det beste utgangspunket til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter er det viktig
at man ser bredt på tjenestetilbudet i Trondheim kommune. Som vi vet påvirker arbeidet privatlivet
og motsatt. Også det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet påvirker arbeidsdagen. Dette gjelder også
for barn og unge i skolen. Det er derfor viktig at man også ser på rammebetingelsene for barnas
læringssituasjon både på og utenfor skolen.
Skolen skal ta høyde for at barn er forskjellig og har behov for ulike måter å tilegne seg kunnskapen
på. Opplevelse av mestring gir motivasjon. For å gi elevene tett oppfølging er det viktig å ha en høy
lærertetthet og alternative læringsarena.
Trondheim kommune skal gi barna et godt grunnlag for videre skolegang og har derfor en viktig
oppgave i arbeidet med å forhindre frafall i videregående skole.
FLERTALLSMERKNAD 6 – R, H, KrF, V, PP, DEM, Sp, Ap, MDG, SV, FrP:
Bystyret understreker viktigheten av å tilby lærlingplasser i Trondheim kommune. Lærlingplasser er
en lønnsom investering både for eleven og for kommunen. Flere vil få en fullverdig fagopplæring som
bedrer forutsetningene for å bestå fagprøven og i neste omgang få en jobb. I tillegg er kommunen
med på å utdanne mange av dens framtidige ansatte.
FLERTALLSMERKNAD 7 – KrF, FrP, H, V, PP, Sp, R, Ap, MDG, SV, DEM:
Fravær og svake faglige resultater henger ofte sammen, og starter ofte i de aller første skoleårene.
Elevene kommer for sent til skoledagen, mangler motivasjon og konsentrasjon, og sakker akterut
faglig. Det er viktig at skolen som organisasjon tidlig tar ansvar for denne problemstillingen.
Bystyret understreker betydningen av at:
• skolen som helhet, gjennom ledelse, teamene av voksne på de ulike nivå og trinn, sammen med
kontraktlærer, har en felles holdning til slike saker, og i fellesskap bidrar til at elever og familier
får den støtte som trengs for å få nødvendig struktur på skolehverdagen. Der det er nødvendig
må skolen involvere helsesøster, barnevern eller eventuelle andre hjelpeinstanser.
• skolens pedagogiske ledelse tar ansvar for ansettelse, opplæring og bruk av assistenter og andre
som skal gi ekstra støtte til elever med utvidede behov, og sikrer at disse får ta del i den
praktiske og faglige koordineringen som skjer rundt elevene.
FLERTALLSMERKNAD 8 – Sp, FrP, H, KrF, R, PP, V, DEM, Ap, MDG, SV:
I forbindelse med tiltak for frafall i den videregående skole pekes det på fra flere høringsinnstanser at
det i grunnskolen må bli mere praktisk undervisning for å møte utfordringen. I den sammenheng bes
det gå i dialog med store tilbudet av ”inn på tunet”-tiltak i kommunen for å avhjelpe situasjonen for
de som ønsker seg mer praktisk arbeid. Rådmannen bes å kartlegge og se på muligheten for en slik
aktivitet i bynære områder og innenfor Trondheim kommune.

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJONER
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PRIVATE FORSLAG:
Ordfører foreslo privat forslag fra Arne Byrkjeflot (R) om tillegg i kommunens innkjøpsavtale
oversendt finans- og næringskomiteen. Bystyret sluttet seg til dette.
Ordfører foreslo privat forslag fra Elin M. Andreassen (FrP) om skjenketid
oversendt oppvekstkomiteen. Bystyret sluttet seg til dette.
KORTSPØRSMÅL:
1. Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om busstilbud Flakk-TrondheimFlakk. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
2.

Sissel Trønsdal (Ap) begrunnet sitt kortspørsmål om behov for flere aktivitørlærlinger i
Trondheim kommune. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.

3.

Hans Borge (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om reell fremtidig kostnad ved drift av
Gråkallbanen. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.

De øvrige kortspørsmålene ble ikke behandlet innenfor den avsatte tiden.
INTERPELLASJONER:
1. Harald Nissen (MDG) begrunnet sin interpellasjon om situasjonen etter at UFFA-huset er
brent. Interpellasjonen ble besvart av setteordfører Aase Sætran (Ap).
Harald Nissen (MDG) foreslo pva MDG, Ap, SV, Sp:
1. Bystyret ber rådmannen realisere et ”Nytt” UFFA - hus på dagens tomt i Innherredsveien.
Det må være et mål at det nye huset preges av en enkelhet som er tilpasset nåværende og
framtidige brukere.
2. I den videre prosjekteringen av ”Nytt” UFFA hus må det sees på muligheter for å kunne få
tilpasset noen nye non-profitt ungdomsboliger på tomten. Det forutsettes at administrasjonen
fortsetter den nære dialogen med de aktuelle brukere i det fortsatte arbeidet.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo pva H og KrF alternativ til Nissens forslag:
Bystyret ber rådmannen utrede ulike alternativer for etablering av et nytt lokale som erstatning
for huset som ble rammet av brann (UFFA-huset) i januar i år. Lokalitetene skal tilfredsstille
brukergruppens behov samtidig som det er viktig å påse at en nyetablering skjer innen
økonomisk forsvarlige rammer.
Merethe Baustad Ranum (H) fremmet følgende tilleggsforslag pva H og KrF:
Kommunen har mange tilbud til ungdom, både sentrumsnært og ute i bydelene. Felles for dem
alle er at de er åpne for alle og at de er rusfrie. Disse kravene må også gjelde for det nye
UFFA-huset.
Votering:
Baustad Ranums alternative forslag fikk 33 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Nissens forslag pkt 1 ble vedtatt mot 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM).
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Nissens forslag pkt 2 ble vedtatt mot 30 stemmer (13H, 13FrP, 3R, 1DEM).
Baustad Ranums tilleggsforslag fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen realisere et ”Nytt” UFFA - hus på dagens tomt i Innherredsveien. Det
må være et mål at det nye huset preges av en enkelhet som er tilpasset nåværende og framtidige
brukere.
I den videre prosjekteringen av ”Nytt” UFFA hus må det sees på muligheter for å kunne få
tilpasset noen nye non-profitt ungdomsboliger på tomten. Det forutsettes at administrasjonen
fortsetter den nære dialogen med de aktuelle brukere i det fortsatte arbeidet.
De øvrige interpellasjonene ble ikke behandlet innenfor den avsatte tiden.
Sak 16/11
PLAN FOR HABILITERINGSTJENESTER BARN OG UNGE 2010 - 2014
INNSTILLING
Bystyret vedtar plan for habiliteringstjenester for barn og unge 2010 - 2014.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)
Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo nytt periodemål under 10 Mål og Tiltak:
Bemanningen ved enhet for fysioterapi og enhet for ergoterapi styrkes i planperioden.
Votering:
Bjørns forslag fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar plan for habiliteringstjenester for barn og unge 2010 - 2014.

Sak 17/11
SANDMOEN, DEL AV 313/585, DETALJREGULERING AV KOLLEKTIVANLEGG
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Sandmoen, del av 313/585, detaljregulering av
kollektivanlegg som vist på kart i målestokk 1:2000, merket Pir II AS senest datert 21.1.2011
med bestemmelser senest datert 27.1.2011.
2. I reguleringsbestemmelsene § 6, føyes det under Parkering til følgende setning:
Minst 20 % av parkeringsplassene skal være utstyrt med ladepunkt for el-biler.
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3.
4.

Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 8 Rekkefølgekrav:
Sikker kryssing av Østre Rosten skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for anlegget.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksordfører: Roar Aas (Ap)
Behandling:
Notat fra rådmannen datert 17.2.2011 var lagt ut før møtet.
Tone Stav (H) foreslo:
I reguleringsplan § 6, føyes det under Parkering til følgende setning:
Det skal etableres 2 parkeringsplasser med ladepunkt for elbil, og legges kabelkapasitet for til
sammen 20 ladepunkt.
Votering:
Innstillingen pkt 1 og 4 ble vedtatt mot 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM).
Innstillingen pkt 2 fikk 12 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 3MDG) og falt.
Stavs forslag ble vedtatt mot 21 stemmer (13FrP, 3R, 3MDG, 1PP, 1DEM).
Innstillingen pkt 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (2Sp, 1PP).

VEDTAK:
1.

2.

3.
4.

Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Sandmoen, del av 313/585, detaljregulering av
kollektivanlegg som vist på kart i målestokk 1:2000, merket Pir II AS senest datert 21.1.2011
med bestemmelser senest datert 27.1.2011.
I reguleringsbestemmelsene § 6, føyes det under Parkering til følgende setning:
Det skal etableres 2 parkeringsplasser med ladepunkt for elbil, og legges kabelkapasitet for til
sammen 20 ladepunkt.
Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 8 Rekkefølgekrav:
Sikker kryssing av Østre Rosten skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for anlegget.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 18/11
ENDRINGER FOR SENTERPARTIET, SØKNADER OM
FRITAK/SUPPLERINGSVALG
INNSTILLING:
Jan-Yngvar Kiel fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Kristian Skinderhaug fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Kari Frøseth fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Johanne Storler velges som ny kommunalråd for Senterpartiet i Trondheim.
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Rannveig Lorentzen velges som ny 1.vara i Helse- og velferdskomiteen (erstatter Johanne Storler)
Rannveig Lorentzen velges som ny 5. vara i Finans- og næringskomiteen (erstatter Johanne Storler)
Anita Utseth velges som ny 1.vara i Finans- og næringskomiteen (erstatter Kristian Skinderhaug)
Anita Utseth velges som ny 3.vara i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen (erstatter Kristian
Skinderhaug)
Lars Stene velges som ny 5. vara i Kontrollkomiteen (erstatter Rannveig Lorentzen)
Elin Romundstad Skinderhaug velges som ny 4. vara i Oppvekstkomiteen (erstatter Kari Frøseth)
Anne Marit Presthus Okstad velges som ny 5. vara i Byutviklingskomiteen (erstatter Kari Frøseth)
Valgene gjelder fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Jan-Yngvar Kiel fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Kristian Skinderhaug fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Kari Frøseth fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Johanne Storler velges som ny kommunalråd for Senterpartiet i Trondheim.
Rannveig Lorentzen velges som ny 1.vara i Helse- og velferdskomiteen (erstatter Johanne Storler)
Rannveig Lorentzen velges som ny 5. vara i Finans- og næringskomiteen (erstatter Johanne Storler)
Anita Utseth velges som ny 1.vara i Finans- og næringskomiteen (erstatter Kristian Skinderhaug)
Anita Utseth velges som ny 3.vara i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen (erstatter Kristian
Skinderhaug)
Lars Stene velges som ny 5. vara i Kontrollkomiteen (erstatter Rannveig Lorentzen)
Elin Romundstad Skinderhaug velges som ny 4. vara i Oppvekstkomiteen (erstatter Kari Frøseth)
Anne Marit Presthus Okstad velges som ny 5. vara i Byutviklingskomiteen (erstatter Kari Frøseth)
Valgene gjelder fra 01.03.2011 og ut valgperioden.

Sak 19/11
NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN
INNSTILLING:
Kontrollkomiteen 2007 – 2011. Pr. 01.03. 2011:
1. Hilde Opoku, MDG, nestleder
2. Nils A Nesjan, Ap
3. Rita Kumar, Ap
4. Jon Steinar Gudmundsson, H
5. Morten Kokaas, FrP, leder
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6. Jorunn Kofoed, FrP
7. Erling Moe, V
Vara for nr 1:
1. Solveig Aasmul, SV
2. Magne Vågsland, R
3. Torbjørn Modig, SV
Vara for nr 2 og 3:
1. Tommy Sletta, Ap
2. Hildur Storli, Ap
3. Terje Aaberg, Ap
4. Erna Wiker, Ap
5. Lars Stene, Sp
Vara for nr 4:
1. Geir Arne Aune Hovd, H
2. Randi Storsve Lundquist, H
Vara for nr 5 og 6:
1. Torfinn Svanem, FrP
2. Geir Almaas, FrP
3. Kent Johansen, FrP
4. Roger Skjetlein, Frp
5. Karl Egil Rønning, FrP
Vara for nr 7:
1. Kitt Larsen, KrF
2. Fred Helmersen, PP
3. Magne Mæhre, V
4. Bjarne Mathisen, DEM
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollkomiteen 2007 – 2011. Pr. 01.03. 2011:
1. Hilde Opoku, MDG, nestleder
2. Nils A Nesjan, Ap
3. Rita Kumar, Ap
4. Jon Steinar Gudmundsson, H
5. Morten Kokaas, FrP, leder
6. Jorunn Kofoed, FrP
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7.

Erling Moe, V

Vara for nr 1:
1. Solveig Aasmul, SV
2. Magne Vågsland, R
3. Torbjørn Modig, SV
Vara for nr 2 og 3:
1. Tommy Sletta, Ap
2. Hildur Storli, Ap
3. Terje Aaberg, Ap
4. Erna Wiker, Ap
5. Lars Stene, Sp
Vara for nr 4:
1. Geir Arne Aune Hovd, H
2. Randi Storsve Lundquist, H
Vara for nr 5 og 6:
1. Torfinn Svanem, FrP
2. Geir Almaas, FrP
3. Kent Johansen, FrP
4. Roger Skjetlein, Frp
5. Karl Egil Rønning, FrP
Vara for nr 7:
1. Kitt Larsen, KrF
2. Fred Helmersen, PP
3. Magne Mæhre, V
4. Bjarne Mathisen, DEM

Sak 20/11
ENDRING FOR ARBEIDERPARTIET, SØKNAD OM FRITAK/SUPPLERINGSVALG
INNSTILLING:
Ole Kristian Lundereng fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03.2011.
John Stene velges som ny kommunalråd.
Hanne Moe Bjørnbet velges som ny leder i Helse- og velferdskomiteen. (går ut av Oppvekst)
Thomas Ngari Wanjohi velges som fast medlem i Bystyre og fast medlem i Oppvekstkomiteen
Ismail Salad Elmi velges som ny leder i Mangfoldsrådet.
Sissel Trønsdal velges som nytt medlem av lønns- og administrasjonsutvalget.
Geir Waage velges som nytt medlem i Representantskapet i Trondheimsfjordens Interkommunale
Havn (IKS).
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Sissel Trønsdal velges som nytt medlem Fylkeskretsmøte KS.
John Stene velges som ny vara for repr. 1-3 i Trondheim kommunes klagenemnd etter
kommunehelsetj.loven.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som ny vara nr.7 for repr. nr. 1-7 i Formannskapet, og Heidi
Eidem rykker opp som vara nr. 5.
Valgene gjelder fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Valg i Mangfoldsrådet gjelder fra 01.03.2011 til 31.12.2011.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Ole Kristian Lundereng fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011.
John Stene velges som ny kommunalråd.
Hanne Moe Bjørnbet velges som ny leder i Helse- og velferdskomiteen. (går ut av Oppvekst)
Thomas Ngari Wanjohi velges som fast medlem i Bystyre og fast medlem i Oppvekstkomiteen
Ismail Salad Elmi velges som ny leder i Mangfoldsrådet.
Sissel Trønsdal velges som nytt medlem av lønns- og administrasjonsutvalget.
Geir Waage velges som nytt medlem i Representantskapet i Trondheimsfjordens Interkommunale
Havn (IKS).
Sissel Trønsdal velges som nytt medlem Fylkeskretsmøte KS.
John Stene velges som ny vara for repr. 1-3 i Trondheim kommunes klagenemnd etter
kommunehelsetj.loven.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som ny vara nr.7 for repr. nr. 1-7 i Formannskapet, og Heidi
Eidem rykker opp som vara nr. 5.
Valgene gjelder fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Valg i Mangfoldsrådet gjelder fra 01.03.2011 til 31.12.2011.

KORTSPØRSMÅL:
4.

Sigmund Ofstad (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om brannberedskap i markaområdene.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
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5.

Elin Marie Andreassen (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om ressurssenter for parkinson.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.

6.

Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om rusbeslag på
barnevernsinstitusjoner. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.

INTERPELLASJONER:
2.

Elin Marie Andreassen (FrP) begrunnet sin interpellasjon om Dagsenter – Aktivitører –
Miljøverter. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.

3.

Jon Gunnes (V) begrunnet sin interpellasjon om utvidet egenmelding. Interpellasjonen ble
besvart av kommunaldirektør Anne Behrens.
Jon Gunnes (V) foreslo:
Trondheim kommune gjør henvendelse til departementet med forespørsel om å få delta med
flere enheter for å kunne gjøre oss erfaringer med et ”Tillitsprosjekt” kan gi oss en bedre
utvikling på sykefraværet enn hva vi har i dag. Målsettingen må være at Trondheim kommunes
ansatte ikke skal ha noe høyere sykefravær enn gjennomsnittet i Norge. Gjennomføringen og
IT-verktøy for analyse kan kreve noe oppstartmidler utover det som ligger i dagens budsjett for
2011, men Bystyret regner med at staten vil dekke inn kostnadene for å kunne etterprøve om
dette er et godt tiltak for andre kommuner.
Votering:
Gunnes’ forslag ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
VEDTAK:
Trondheim kommune gjør henvendelse til departementet med forespørsel om å få delta med
flere enheter for å kunne gjøre oss erfaringer med et ”Tillitsprosjekt” kan gi oss en bedre
utvikling på sykefraværet enn hva vi har i dag. Målsettingen må være at Trondheim kommunes
ansatte ikke skal ha noe høyere sykefravær enn gjennomsnittet i Norge. Gjennomføringen og
IT-verktøy for analyse kan kreve noe oppstartmidler utover det som ligger i dagens budsjett for
2011, men Bystyret regner med at staten vil dekke inn kostnadene for å kunne etterprøve om
dette er et godt tiltak for andre kommuner.

Møtet hevet kl. 2120.

Aase Sætran
Setteordfører
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Merethe Baustad Ranum
Kari Aarnes
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