Trondheim kommune

Møteprotokoll
Finans- og næringskomiteen
Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Møtedato: 13.01.2011
Tid: Kl 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3

Pkt. 4

Elin Kvikshaug Berntsen, Arne Byrkjeflot, Arne Bjørlykke, Roger Holmeng,
Trine Sumstad Wigtil, Torgeir Gimse, Niklaus Haugrønning, Torgny
Hagerup, Eva Henriette Mohn, Odd Anders With
Kristian Skinderhaug, Aasta Loholt, Bente Gätzschmann
Rune Olsø, Ingvill Kvernmo, Lars Tvete
Rådmann Elin Solbue (sak 1/11) Kommunaldirektørene Carl-Jakob Midttun
og Morten Wolden (sak 1/11), rådgiver Hans Petter Wollebæk (sak 1/11)
Komiteleder Elin Kvikshaug Berntsen
Komitesekretær Knut Ole Bleke

Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Godkjenning av protokoll fra møte 25. november 2010
Godkjent
Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Følgende meldte spørsmål:
Elin Kvikshaug Berntsen
Knut Ole Bleke
Direktørenes orienteringer
Tatt til slutt i møte.
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/11

Arkivsaksnr.
10/48809
PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET I TRONDHEIM KOMMUNE

2/11

10/36293
MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV
VEDTAKSPROTOKOLL

3/11

10/46604
NY SELSKAPSAVTALE FOR UTVIDELSE AV TRØNDELAG BRANN OG
REDNINGSTJENESTE IKS

4/11

10/40217
VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR
2011 OG ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014
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Sak 1/11
PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET I TRONDHEIM KOMMUNE
Innstilling:
Bystyret tar rådmannens redegjørelse om kommunens plan- og styringssystem til orientering.
Bystyret slutter seg til følgende:
• I 2011 utarbeider rådmannen kommunens planpolicy.
• Kommunens planpolicy gjøres gjeldende for alle planprosesser og bygger på de
hovedpunkter som fremgår i saken.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Arne Byrkjeflot (Rødt) foreslo slik merknad:
Vi mener de grunnleggende prinsippene i kommunen, målstyring, tonivå uten mellomledere med
formell myndighet, styring gjennom lederavtaler og bestiller-utførermodellen ikke er egnet på viktige
områder i kommunen.
Vi mener det er galt å tre slike organisasjonsmodeller inn i en organisasjon med så forskjelligartet
virksomhet og overfor enheter med så forskjellig størrelse som i Trondheim.
Vi mener målstyring på områder der kvalitet er viktigst er feil. Det fører til at det er de kvantifiserbare
mål skygger over de kvalitative. Vi mener det brukes alt for mye arbeid og krefter på å måle,
undersøke og kontrollere. Vi mener internfakturering er fordyrende.
Arne Bjørlykke (Ap) foreslo slik merknad på vegne av Ap og KrF:
Fn-komiteen ber om at erfaringene plan og styringssystem fra tilsvarende kommuner som Trondheim
blir lagt fram for komiteen i løpet av våren, sammen med fremdriften av administrasjonens forslag til
planpolicy og integrerte styringssystem. Komiteen ber også om at det arbeides videre med å illustrere
potensialet i forenklinger som kan gjøres i våre styringssystem.
Votering
Innstillinga enstemmig vedtatt
Ap og KrFs merknad fikk støtte av H, FrP, Rødt, Sp og SV, og følger saken som en
flertallsmerknad.
Rødts merknad 1. avsnitt fikk støtte av SV og KrF, og ble en mindretallsmerknad.
Rødts merknad 2. avsnitt fikk ingen støtte fra andre parti, og ble en mindretallsmerknad.
&&& 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:
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Bystyret tar rådmannens redegjørelse om kommunens plan- og styringssystem til orientering.
Bystyret slutter seg til følgende:
• I 2011 utarbeider rådmannen kommunens planpolicy.
• Kommunens planpolicy gjøres gjeldende for alle planprosesser og bygger på de
hovedpunkter som fremgår i saken.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene H, FrP, KrF, Rødt, Ap og SV følger saken:
Fn-komiteen ber om at erfaringene plan og styringssystem fra tilsvarende kommuner som Trondheim
blir lagt fram for komiteen i løpet av våren, sammen med fremdriften av administrasjonens forslag til
planpolicy og integrerte styringssystem. Komiteen ber også om at det arbeides videre med å illustrere
potensialet i forenklinger som kan gjøres i våre styringssystem.
Saksordfører: Odd Anders With (KrF)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 2/11
MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
Innstilling:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2009 til orientering.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Odd Anders With (KrF) foreslo slike merknader:
Merknad 1.
Komiteen forutsetter en raskere oppfølging av bystyrets kvalitetsprogram for
Trondheimsbarnehagene enn det rådmannen har fulgt opp.
Merknad 2
Komiteen forutsetter at rådmannen, slik det tidligere er bedt om, kommer til bystyret våren 2011
med et dokument om barne- og familietjenesten som gir muligheten for en helhetlig barnevernsdebatt
som både berører kvalitet, ressurser og struktur.
Votering:
Innstillinga enstemmig vedtatt
Partiene H, FrP og Rødt sluttet seg til KrFs merknad 1, som dermed ble en mindretallsmerknad
Partiene H, FrP og Rødt sluttet seg til KrFs merknad 2, som dermed ble en mindretallsmerknad.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Saken sendes bystyret med slik
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INNSTILLING:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2009 til orientering.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 3/11
NY SELSKAPSAVTALE FOR UTVIDELSE AV TRØNDELAG BRANN OG
REDNINGSTJENESTE IKS
Innstilling:
1. Bystyret vedtar ny selskapsavtale for utvidelse av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2. Bystyret oppnevner følgende representanter med vararepresentanter, til selskapets
Representantskap:
Representanter til representantskapet:
1.

1)

2.
3.
4.
5.

Vara:
Vara:
Vara:
Vara:
Vara:

1) Representantskapets leder

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Votering
Innstillinga enstemmig vedtatt
&&& 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. Bystyret vedtar ny selskapsavtale for utvidelse av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2. Bystyret oppnevner følgende representanter med vararepresentanter, til selskapets
Representantskap:
Representanter til representantskapet:
1.

1)

Vara:

Møteprotokoll for Finans- og næringskomiteen, 13.01.2011 (11/380)

5

Trondheim kommune
2.
3.
4.
5.

Vara:
Vara:
Vara:
Vara:

1) Representantskapets leder

Saksordfører: Arne Bjørlykke (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 4/11
VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014
Forslag til innstilling:
Forslagene oversendes de enkelte bystyrekomiteene for innstilling til bystyret.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Notat fra Rådmannen vedr verbalforslag 8 utdelt
Notat fra Rådmannen vedr verbalforslag 9 ettersendes.
Arne Byrkjeflot (Rødt) foreslo slikt alternativ til verbalforslag 6 om nedbetaling av kommunal
gjeld.
Bystyret viser til at en sak som omfatter eventuell nedbetaling av gjeld er varslet i løpet av 2011
Votering:
Nr 1 Verbalforslag fra FrP: Konkurranseutsetting. Forslaget ble avvist mot 5 stemmer (2H, 2FrP,
1KrF)
Nr 2 Verbalforslag fra FrP: Kommunalt eierskap. Forslaget ble avvist mot 4 stemmer (2H, 2FrP)
Nr 3 Verbalforslag fra FrP: Trondheim bydrift til aksjeselskap. Forslaget ble avvist mot 4 stemmer
(2H, 2FrP)
Nr 4 Verbalforslag fra FrP: Redusert skattenivå. Forslaget ble avvist mot 2 stemmer (2FrP)
Nr 5 Verbalforslag fra FrP: Utfordringsrett. Forslaget ble avvist mot 4 stemmer (2H, 2FrP)
Nr 6 Verbalforslag fra FrP: Nedbetaling av kommunal gjeld. Ved alternativ votering mellom forslaget
og Byrkjeflots alternative forslag, ble Byrkjeflots forslag enstemmig vedtatt.
Nr 7 Verbalforslag fra H, KrF og V: Redusert gategrunnsleie. Forslage ble avvist mot 5 stemmer
(2H, 2FrP, 1KrF)
Nr 8 Verbalforslag fra H, KrF og V: Etterskuddsvis bruk av utbytte. Forslaget ble avvist mot 5
stemmer (2H, 2FrP, 1KrF)
Nr 9 Verbalforslag fra H, KrF og V: Fritak fra eiendomsskatten for fredete bygninger. Forslaget ble
avvist mot 5 stemmer (2H, 2FrP, 1KrF)
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
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Vedtak:
Saken sendes bystyret med slike
INNSTILLINGER
Nr 1 Verbalforslag fra FrP: Konkurranseutsetting.
INNSTILLING: Forslaget avvises.
Nr 2 Verbalforslag fra FrP: Kommunalt eierskap
INNSTILLING: Forslaget avvises.
Nr 3 Verbalforslag fra FrP: Trondheim bydrift til aksjeselskap.
INNSTILLING: Forslaget avvises.
Nr 4 Verbalforslag fra FrP: Redusert skattenivå
INNSTILLING: Forslaget avvises.
Nr 5 Verbalforslag fra FrP: Utfordringsrett
INNSTILLING: Forslaget avvises.
Nr 6 Verbalforslag fra FrP: Nedbetaling av kommunal gjeld.
INNSTILLING: Bystyret viser til at en sak som omfatter eventuell nedbetaling av gjeld er varslet i
løpet av 2011.
Nr 7 Verbalforslag fra H, KrF og V: Redusert gategrunnsleie.
INNSTILLING: Forslaget avvises.
Nr 8 Verbalforslag fra H, KrF og V: Etterskuddsvis bruk av utbytte.
INNSTILLING: Forslaget avvises.
Nr 9 Verbalforslag fra H, KrF og V: Fritak fra eiendomsskatten for fredete bygninger.
INNSTILLING: Forslaget avvises.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Eventuelt
Komiteleder Elin Kvikshaug Berntsen (SV) orienterte om:
-fn-komiteen får i neste møte en orientering om utredningen om jernbaneverkets godsterminal
sammen med byutviklingskomiteen.
-middag for komiteen etter møtet i april.
Komitesekretær Knut Ole Bleke orienterte om bruken av sakspapirer på nett, og muligheten for
å gå over fra papirbasert til nettbaserte møter.
Direktørenes orienteringer.
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Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte om:
•
Obligasjonsforetakene
•
Rentesituasjonen
•
Kommunens regnskap legges fram 15. februar.
Møtet hevet kl 1830

Elin Kvikshaug Berntsen
Komiteleder

Knut Ole Bleke
Komitesekretær
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