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Til stede 85 representanter.
Ordfører opplyste om ekstrasaker lagt ut på plassene:
193/10 SØKNAD OM FRITAK FRA BYSTYRET
194/10 ENDRINGER FOR SENTERPARTIET
195/10 SUPPLERINGSVALG TIL MANGFOLDSRÅDET
196/10 ENDRINGER FOR HØYRE
197/10 ENDRINGER FOR FRP
198/10 ENDRINGER FOR RØDT
Innkalling og sakliste, med de nevnte ekstrasakene, ble enstemmig vedtatt.
Ordfører opplyste om at det ikke var meldt inhabiliteter til dagens møte. Det var ingen innsigelser til
noen av representantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.
Sakene 175/10 og 178/10 behandles etter sak 167/10.

DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Klientutvalg i barnevernet
2. Fra Torgny Hagerup (FrP):
Legitimasjon på utesteder
Disse er senere trukket.
DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Tak over Leangen skøytebane
2. Fra Elin Marie Andreassen (FrP):
Opprop for en verdig eldreomsorg
3. Fra Sissel Trønsdal (Ap):
Rullering av Eldreplan for Trondheim kommune 2007-2015
4. Fra Sissel Trønsdal (Ap):
Tilgjengelighet og universell utforming på fastlegekontor
5. Fra Jan Bojer Vindheim (MDG):
Tiltak mot helsefarlig byluft

Dagens kulturinnslag fra Kulturskolen var ved trombonegruppa ”The Sliders” bestående av Åshild
Lien, Magnhild Synnøve Mostad og Ingrid Katrine Kregnes. De spilte Waltz Glissando av en ukjent
komponist
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SAKSLISTE
Saksnr.
152/10

Arkivsaksnr.
10/40411
ETABLERING AV AS VISTAMAR REHABILITERINGSSENTER

166/10

10/44705
FORVALTNINGSREVISJON AV FOREBYGGING OG SAMARBEID I
BARNEVERNET I MIDTBYEN

167/10

10/42348
KVALITETSMELDING FOR GRUNNSKOLEN 2009-10

168/10

10/36818
RESSURSBRUK OG ORGANISERING AV TJENESTER TIL PSYKISK
UTVIKLINGSHEMMEDE

169/10

10/40344
NY MODELL FOR KOMMUNAL BOSTØTTE

170/10

10/19824
INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD TIL KVINNER, BARN
OG MENN

171/10

10/5345
EFFEKTIVISERING AV TEKNISKE TJENESTER, HERUNDER OGSÅ
DE GEBYRFINANSIERTE TJENESTER INNEN VANN, AVLØP,
RENOVASJON, FEIING OG SLAM

172/10

10/39540
TRONDHEIM KOMMUNES VENNSKAPSBYSAMARBEID

173/10

10/2594
DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD

174/10

10/43140
GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGNINGSTJENESTER 2011

175/10

10/44041
EIERSKAPSMELDING - REVIDERING

176/10

10/42233
HEGGSTADMOEN. REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG FOR NY
GJENVINNINGSSTASJON

177/10

07/27890
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DETALJREGULERING AV ELVHEIM, RYE GNR 259 BNR 17 M.FL.

178/10

08/36315
KYSTAD ALLE 25, KYSTAD GÅRD, REGULERING AV BARNEHAGE

179/10

09/47222
DETALJREGULERING AV BRATSBERG, NY BARNEHAGE PÅ DEL AV
GNR/BNR 121/1 OG 121/2

180/10

06/6356
DETALJREGULERING AV DEVLESVINGEN 48, DEL AV GNR 412, BNR
1 OG 92

181/10

09/40934
DETALJREGULERING AV STRINDA TRANSFORMATORSTASJON,
GNR 86 BNR 3

182/10

09/45814
DETALJREGULERING AV DEL AV ST. OLAVS HOSPITAL KUNNSKAPSSENTERET OG OLAV KYRRES PLASS

183/10

10/39329
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2010

184/10

09/39747
ALFHEIMSKOGEN, SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 104 BNR. 23

185/10

10/9457
HORNEBERG BARNEHAGE, GNR/BNR/FNR/SNR 91/28/0/0, SØKNAD
OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT

186/10

09/39719
JONSVANNSVEIEN 45 - GNR 59 BNR 1 FNR 180 SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

187/10

10/9075
RANHEIMSVEGEN 149, GNR 21, BNR 1099, SNR 2 - SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

188/10

10/9416
RANHEIMSVEGEN 149, GNR 21, BNR 1099, SNR 4 - SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

189/10

10/9077
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RANHEIMSVEGEN 149, GNR 21, BNR 1099, SNR 5 - SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

190/10

09/42306
VIKÅSEN 2D - GNR 23 BNR 526 SNR 4 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

191/10

10/301
ENDRINGER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI OG
MILJØPARTIET DE GRØNNE

192/10

10/301
NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN

193/10

10/301
SØKNAD OM FRITAK FRA BYSTYRET

194/10

10/301
ENDRINGER FOR SENTERPARTIET

195/10

10/301
SUPPLERINGSVALG TIL MANGFOLDSRÅDET

196/10

10/301
ENDRINGER FOR HØYRE

197/10

10/301
ENDRINGER FOR FREMSKRITTSPARTIET

198/10

10/301
ENDRINGER FOR RØDT
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Sak 152/10
ETABLERING AV AS VISTAMAR REHABILITERINGSSENTER
INNSTILLING
Bystyret godkjenner oppretting av Vistamar Rehabiliteringssenter som et aksjeselskap.
Rådmannen legger frem egen sak til formannskapet om nytt styre.
Følgende FLERTALLSMERKNAD 1 fra partiene Ap, SP, SV, PP, H og FrP følger saken.
Bystyret er tilfreds med at man nå har funnet en løsning både for drift og organisering, som gjør at
kommunens brukere kan nyttiggjøre seg tilbudet ved Vistamar. God markedsføring må prioriteres,
for å sikre tilfredsstillende belegg.
Følgende FLERTALLSMERKNAD 2 fra partiene Ap, SP, SV, PP, H og FrP følger saken.
Styret bør også inneha helsefaglig kompetanse
Saksordfører: Torgeir Gimse (Ap)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
1. Alternativt forslag:
Trondheim Kommune legger all aktivitet på Vistamar død, men oppfyller sine forpliktelser ved å
betale husleie eller betale seg ut. Innsparte midler går til nye sykehjems eller heldøgns omsorgsplasser
i Trondheim.
2. Tilleggsforslag:
Bystyret ber om forvaltningsrevisjon av prosessen rundt Vistamar. Spesielt hvordan kommunen
kunne komme inn i en avtale som det ikke er mulig å komme ut av og om bystyrevedtak er fulgt.
Votering: (81 medlemmer til stede)
Byrkjeflots forslag fikk 2 stemmer (2R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2R).
Byrkjeflots forslag 2 fikk 10 stemmer (3V, 3KrF, 2R, 1DEM) og falt.
KrF, V, DEM, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1 og 2 fra komiteen.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner oppretting av Vistamar Rehabiliteringssenter som et aksjeselskap.
Rådmannen legger frem egen sak til formannskapet om nytt styre.
FLERTALLSMERKNAD 1 - Ap, SP, SV, PP, H, FrP, KrF, V, DEM, MDG:
Bystyret er tilfreds med at man nå har funnet en løsning både for drift og organisering, som gjør at
kommunens brukere kan nyttiggjøre seg tilbudet ved Vistamar. God markedsføring må prioriteres,
for å sikre tilfredsstillende belegg.
FLERTALLSMERKNAD 2 - Ap, SP, SV, PP, H, FrP, KrF, V, DEM, MDG:
Styret bør også inneha helsefaglig kompetanse
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Sak 166/10
FORVALTNINGSREVISJON AV FOREBYGGING OG SAMARBEID I
BARNEVERNET I MIDTBYEN
INNSTILLING:
1. Bystyret er kritisk til at det er lange ventelister på flere tjenester i Barne- og familietjenesten, og
ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere ventelistene i Midtbyen.
2. Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for å prioriterere det forebyggende arbeidet i større
grad.
3. Bystyret ber rådmannen gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen i Barne- og familietjenesten
og sikre at denne er forstått og innarbeidet i organisasjonen.
4. Bystyret ber rådmannen vurdere lavterskelpraksisen med saker uten vedtak og sikre at
lavterskelsakene gir tilstrekkelig rettssikkerhet og oppfølging for barnet og familien.
5. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten
innen 31. mai 2011.
6. Bystyret tar forøvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Jon Steinar Gudmundsson (H)
Bystyret ber rådmannen rapportere om status for arbeidet med utarbeidelse av prosedyrer for
lovpålagt tilbakemelding til melder i neste aktivitetsrapport for barnevernet.
Jon Steinar Gudmundsson (H) fremmet følgende merknad pva H:
Forvaltningsrevisjonsrapporten konkluderer med at kommunens rutiner om å gi tilbakemelding ved
bekymringsmelding og ved konklusjon i undersøkelsessaker, ivaretas i liten grad. En endring i
Barnevernloven av 1. juli 2009, innebærer plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til
melder. Tilbakemelding vil være viktig for det videre samarbeid i saken og styrke grunnlaget for
samarbeid mellom tjenester som arbeider med utsatte barn.
Ann Kristin Alseth (R) foreslo:
1. Tiltak og forvaltning samlokaliseres.
2. Organisasjonsmodellen gjennomgås kritisk med henblikk på å få klare ansvarsforhold og å
unngå dobbeltarbeid. Det ses også på alternative måter å ivareta rettssikkerhet enn oppdeling i
tiltak og forvaltning.
Ann Kristin Alseth (R) fremmet følgende merknad pva R:
Det foregår en debatt om ressursbruk i barnevernet i Trondheim. Det er et politisk ønske om større
satsing på forebygging og tidlige tiltak. Rapporten viser at dette ikke lar seg oppfylle med dagens
ressurser. Barnevernet står i en ressursskvis der det både er svært høy terskel for vedtak og
forebygging blir nedprioritert. Vi mener konklusjonen må være at barnevernet i Trondheim har for lite
ressurser, ikke for mye.
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Votering: (84 medlemmer til stede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Gudmundssons forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Alseths forslag 1 fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Alseths forslag 2 fikk 10 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 1PP) og falt.
FrP, R, PP, V, KrF, Ap, MDG, SV sluttet seg til merknaden fra H
H, KrF, PP, V sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bystyret er kritisk til at det er lange ventelister på flere tjenester i Barne- og familietjenesten, og
ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere ventelistene i Midtbyen.
Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for å prioriterere det forebyggende arbeidet i større
grad.
Bystyret ber rådmannen gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen i Barne- og familietjenesten
og sikre at denne er forstått og innarbeidet i organisasjonen.
Bystyret ber rådmannen vurdere lavterskelpraksisen med saker uten vedtak og sikre at
lavterskelsakene gir tilstrekkelig rettssikkerhet og oppfølging for barnet og familien.
Bystyret ber rådmannen om å rapportere om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten
innen 31. mai 2011.
Bystyret tar forøvrig rapporten til orientering.
Bystyret ber rådmannen rapportere om status for arbeidet med utarbeidelse av prosedyrer for
lovpålagt tilbakemelding til melder i neste aktivitetsrapport for barnevernet.

FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, R, PP, V, KrF, Ap, MDG, SV:
Forvaltningsrevisjonsrapporten konkluderer med at kommunens rutiner om å gi tilbakemelding ved
bekymringsmelding og ved konklusjon i undersøkelsessaker, ivaretas i liten grad. En endring i
Barnevernloven av 1. juli 2009, innebærer plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til
melder. Tilbakemelding vil være viktig for det videre samarbeid i saken og styrke grunnlaget for
samarbeid mellom tjenester som arbeider med utsatte barn.

Sak 175/10
EIERSKAPSMELDING - REVIDERING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar eierskapsmeldingen, del 1, med følgende punkter:
1. Ordføreren stemmer for kommunens aksjer/andeler i kommunalt deleide, felleskontrollerte eller
tilknyttede selskaper. Formannskapet er generalforsamling for kommunalt heleide selskaper.
2. Rådmannen utarbeider/ser til at det utarbeides forslag til reglement for
generalforsamling/representantskap gjeldende for både kommunalt heleide, deleide,
felleskontrollerte og tilknyttede selskaper, og interkommunaleselskaper. I dette inngår også
revidering av tidligere vedtatte reglement gjeldende for kommunalt heleide aksjeselskaper.
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3.

Det er generalforsamlingens ansvar å se til at kommunens eierskapsmelding følges av
selskapenes styrer.
4. Det er valgkomiteens ansvar å sikre kompetente styrer. For kommunalt heleide aksjeselskaper
gjelder tidligere bystyrevedtak vedrørende valgkomite. For kommunalt deleie, felleskontrollerte
og tilknyttede selskaper og interkommunale selskaper skal det vedtektsfestes bruk av
valgkomite, der formålet er å sikre en sammensetning av styre med komplementær kompetanse
og i tråd med eiers formål med selskapet. Valgkomiteen foreslår kandidater og honorar til styret.
Valgkomiteen legger frem sin begrunnede innstilling for generalforsamlingen.
5. Det er styrelederes og hvert enkelt styremedlems oppgave å sikre nødvendig opplæring og
kompetanseheving. Det skal foreligge rutine for dette i alle selskaper.
6. Eierskapsmeldingen gjennomgås som hovedregel hvert 4. år Meldingen skal bestå av to deler,
en del for overordnede føringer for kommunens ulike eierskap, og en del som inneholder en
gjennomgang av eierens forventninger og føringer knyttet til hvert enkelt selskap. Eierskapene
fordeles i tre kategorier: Selskaper med rene forretningsmessige mål, selskaper med
forretningsmessige mål kombinert med samfunnsoppdragsmål, selskaper med rene
samfunnsoppdragsmål.
7. Meldingens avsnitt knyttet til KS Eierforums standarder (andre avsnitt, side 8) tas ut av
meldingen, og erstattes av: ”Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse (good corporate
governance) skal følges i alle kommunale selskaper. Bystyrets tidligere vedtak knyttet til 10
overordnede prinsipper for god selskapsstyring og selskapsledelse ligger fast. Selskapene skal
følge oppdateringer av anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Eksempler
på slike standarder er Norsk Anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse (NUES) og deler av
KS eierforums standarder. ”
8. Eierskapsmeldingen skal sette overordnede mål for selskapene. Alle kommunalt heleide,
deleide, felleskontrollerte eller tilknyttede selskaper skal ha etablerte strategiplaner
(forretningsplaner) for sin virksomhet, som inkluderer selskapets hovedmål. Disse skal være
fremlagt for generalforsamlingen. Styrene skal minimum hvert andre år rullere sitt selskaps
strategiplan. Vesentlige strategiendringer skal rapporteres til eieren/eierene.
9. Eierskapsmeldingen skal beskrive kommunens krav til selskapenes ivaretakelse av
samfunnsansvar, deriblant:
a. Krav om at selskapene skal ha egne etiske retningslinjer
b. Krav om miljøsertifisering
c. Sikring av rutiner for krav om at hensyn til HMS og ytre miljø ivaretas i innkjøp fra
leverandører
d. Kjønnsbalanse og diskriminering
10. Kommunerevisjonens fremtidige forvaltningsrevisjoner bør skje på basis av TBL-standard
(økonomi, sosialt samfunnsansvar og ytre miljø).
11. Meldingen skal ikke på enkelte punkter slå fast hvor norsk lov skal følges. Norsk lov skal alltid
følges.
12. Rådmannen bes gjøre eventuelle justeringer i meldingen for å sikre ivaretakelsen av bystyrets
vedtak i denne saken.
Saksordfører: Rune Olsø (Ap)
Behandling:
Morten Kokaas (FrP) foreslo pva FrP og Ap endring i pkt 10:
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Kommunerevisjonens fremtidige forvaltningsrevisjoner bør vektlegge selskapets økonomi, sosiale
samfunnsansvar og påvirkning på det ytre miljø (TBL-perspektivet).
Arne Byrkjeflot (R) foreslo pva R og SV tillegg, nytt punkt 9e:
Kommunale selskap/foretak skal i årsmeldingene sine redegjøre for hvordan bystyrevedtak er fulgt
opp.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Byrkjeflots forslag ble oversendt formannskapet.
Innstillingen unntatt pkt 10 ble vedtatt mot 1 stemme (1H).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 10 og Kokaas’ forslag ble Kokaas’ forslag
enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar eierskapsmeldingen, del 1, med følgende punkter:
1. Ordføreren stemmer for kommunens aksjer/andeler i kommunalt deleide, felleskontrollerte eller
tilknyttede selskaper. Formannskapet er generalforsamling for kommunalt heleide selskaper.
2. Rådmannen utarbeider/ser til at det utarbeides forslag til reglement for
generalforsamling/representantskap gjeldende for både kommunalt heleide, deleide,
felleskontrollerte og tilknyttede selskaper, og interkommunaleselskaper. I dette inngår også
revidering av tidligere vedtatte reglement gjeldende for kommunalt heleide aksjeselskaper.
3. Det er generalforsamlingens ansvar å se til at kommunens eierskapsmelding følges av
selskapenes styrer.
4. Det er valgkomiteens ansvar å sikre kompetente styrer. For kommunalt heleide aksjeselskaper
gjelder tidligere bystyrevedtak vedrørende valgkomite. For kommunalt deleie, felleskontrollerte
og tilknyttede selskaper og interkommunale selskaper skal det vedtektsfestes bruk av
valgkomite, der formålet er å sikre en sammensetning av styre med komplementær kompetanse
og i tråd med eiers formål med selskapet. Valgkomiteen foreslår kandidater og honorar til styret.
Valgkomiteen legger frem sin begrunnede innstilling for generalforsamlingen.
5. Det er styrelederes og hvert enkelt styremedlems oppgave å sikre nødvendig opplæring og
kompetanseheving. Det skal foreligge rutine for dette i alle selskaper.
6. Eierskapsmeldingen gjennomgås som hovedregel hvert 4. år Meldingen skal bestå av to deler,
en del for overordnede føringer for kommunens ulike eierskap, og en del som inneholder en
gjennomgang av eierens forventninger og føringer knyttet til hvert enkelt selskap. Eierskapene
fordeles i tre kategorier: Selskaper med rene forretningsmessige mål, selskaper med
forretningsmessige mål kombinert med samfunnsoppdragsmål, selskaper med rene
samfunnsoppdragsmål.
7. Meldingens avsnitt knyttet til KS Eierforums standarder (andre avsnitt, side 8) tas ut av
meldingen, og erstattes av: ”Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse (good corporate
governance) skal følges i alle kommunale selskaper. Bystyrets tidligere vedtak knyttet til 10
overordnede prinsipper for god selskapsstyring og selskapsledelse ligger fast. Selskapene skal
følge oppdateringer av anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Eksempler
på slike standarder er Norsk Anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse (NUES) og deler av
KS eierforums standarder. ”
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8.

Eierskapsmeldingen skal sette overordnede mål for selskapene. Alle kommunalt heleide,
deleide, felleskontrollerte eller tilknyttede selskaper skal ha etablerte strategiplaner
(forretningsplaner) for sin virksomhet, som inkluderer selskapets hovedmål. Disse skal være
fremlagt for generalforsamlingen. Styrene skal minimum hvert andre år rullere sitt selskaps
strategiplan. Vesentlige strategiendringer skal rapporteres til eieren/eierene.
9. Eierskapsmeldingen skal beskrive kommunens krav til selskapenes ivaretakelse av
samfunnsansvar, deriblant:
a. Krav om at selskapene skal ha egne etiske retningslinjer
b. Krav om miljøsertifisering
c. Sikring av rutiner for krav om at hensyn til HMS og ytre miljø ivaretas i innkjøp fra
leverandører
d. Kjønnsbalanse og diskriminering
10. Kommunerevisjonens fremtidige forvaltningsrevisjoner bør vektlegge selskapets økonomi,
sosiale samfunnsansvar og påvirkning på det ytre miljø (TBL-perspektivet).
11. Meldingen skal ikke på enkelte punkter slå fast hvor norsk lov skal følges. Norsk lov skal alltid
følges.
12. Rådmannen bes gjøre eventuelle justeringer i meldingen for å sikre ivaretakelsen av bystyrets
vedtak i denne saken.

Sak 167/10
KVALITETSMELDING FOR GRUNNSKOLEN 2009-10
INNSTILLING:
Bystyret tar kvalitetsmeldingen til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i økonomiplan
og enkeltsaker.
Antall elever som rapporterer at de blir mobbet ser ut til å ha økt i trondheimsskolen. Innsatsen mot
mobbing/urettferdig diskriminering må ha høy prioritet. Trondheim skal ha som mål at antallet som
rapporterer om mobbing skal ha sunket til neste år og at vi ser en varig nedgang over tid.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, KrF:
Kunnskapsløftet gir elevene mulighet til å ta fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet. Dette
skal styrke tilpasningen til ulike elevers interesser og forutsetninger, og knytte ungdomstrinnet og
videregående opplæring bedre sammen. I budsjett for 2011 oppgis det at det fortsatt er en utfordring
å få dette til uten å legge inn økonomiske midler. Trondheim kommune bør samarbeide med
fylkeskommunen for at flere elever skal innlemmes i ordningen. Arbeidet med dette bør fremgå i
neste års kvalitetsmelding med tall for hvor mange elever i grunnskolen som benytter ordningen.
Resultater hentet fra skoleporten viser at Trondheim har færre elever på de øverste mestringsnivåene
og flere på laveste mestringsnivå, enn de andre kommunene vi sammenlikner oss med. Dette er
særlig tilfellet på nasjonale prøver i matematikk, men også til en viss grad på nasjonale prøver i
engelsk. Resultatet på indeksen Faglig utfordring i elevundersøkelsen, tyder på at læringstrykket i
trondheimsskolen er lavere enn ønsket. Mange elever opplever at skolearbeidet ikke gir dem nok
utfordringer, samtidig som de sjelden opplever at skolearbeidet er for vanskelig. Bystyret er tilfreds
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med at rådmannen har satt resultatmål for økt læringsutbytte i lesing og regning for 2011. Fremtidige
kvalitetsmeldinger bes å ha med en evaluering av ambisjonsnivået knyttet til resultatmålene.
Saksordfører: Jan-Åge Sneve Gundersen (Ap)
Behandling:
Anette Ljosdal Havmo (H) tok opp sine forslag fra oppvekstkomiteen 24.11.2010:
1. Bystyret vedtar å etablere en kvalitetsportal der det gis tilgang til all relevant informasjon om
skolene i kommunen, deriblant funnene i Kvalitetsmeldingen. I tillegg skal portalen gi informasjon
om skolenes faglige resultater.
2. Bystyret ønsker at fremtidige meldinger inneholder resultatsammenligninger fra kommuner det er
relevant å sammenligne seg med.
Ann Kristin Alseth (R) fremmet følgende merknad pva R:
Kvalitetsmeldingen viser at lærertettheten i trondheimskolen har blitt lavere på alle trinn, og at dette
får negative konsekvenser. En flerårig nedgang i lærertettheten skaper ekstra store utfordring for
opplæringen i de grunnleggende ferdighetene, læringsmiljøet, tilpasset opplæring og
spesialundervisning. Gode lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå god kvalitet i skolen. Å
øke lærertettheten er den viktigste utfordringen innen skoleområdet.
Guri Melby (V) foreslo pva V og KrF nytt punkt mellom 1. og 2. avsnitt i innstillingen:
Bystyret er bekymret for utviklingen innenfor resultatkvalitet (det eleven oppnår gjennom pedagogisk
arbeid) og antallet som blir mobbet.
Læringsutbyttet for elevene i Trondheim ligger i underkant av gjennomsnittet for ASSS- kommunene.
Bystyret mener at Trondheim må ha et mål om å ha resultater som er i overkant i forhold til de vi
sammenligner oss med. Alle forutsetninger for dette bør være til stede, men for å nå dette målet er
det viktig at vi neste år får rettet opp kuttene i lærertetthet og at vi får på plass en plan for
systematisk etter- og videreutdanning av lærerne.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Melbys forslag fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Havmos forslag 1 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Havmos forslag 2 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
PP, Sp, V, MDG sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret tar kvalitetsmeldingen til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i økonomiplan
og enkeltsaker.
Antall elever som rapporterer at de blir mobbet ser ut til å ha økt i trondheimsskolen. Innsatsen mot
mobbing/urettferdig diskriminering må ha høy prioritet. Trondheim skal ha som mål at antallet som
rapporterer om mobbing skal ha sunket til neste år og at vi ser en varig nedgang over tid.
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FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, KrF, PP, Sp, V, MDG:
Kunnskapsløftet gir elevene mulighet til å ta fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet. Dette
skal styrke tilpasningen til ulike elevers interesser og forutsetninger, og knytte ungdomstrinnet og
videregående opplæring bedre sammen. I budsjett for 2011 oppgis det at det fortsatt er en utfordring
å få dette til uten å legge inn økonomiske midler. Trondheim kommune bør samarbeide med
fylkeskommunen for at flere elever skal innlemmes i ordningen. Arbeidet med dette bør fremgå i
neste års kvalitetsmelding med tall for hvor mange elever i grunnskolen som benytter ordningen.
Resultater hentet fra skoleporten viser at Trondheim har færre elever på de øverste mestringsnivåene
og flere på laveste mestringsnivå, enn de andre kommunene vi sammenlikner oss med. Dette er
særlig tilfellet på nasjonale prøver i matematikk, men også til en viss grad på nasjonale prøver i
engelsk. Resultatet på indeksen Faglig utfordring i elevundersøkelsen, tyder på at læringstrykket i
trondheimsskolen er lavere enn ønsket. Mange elever opplever at skolearbeidet ikke gir dem nok
utfordringer, samtidig som de sjelden opplever at skolearbeidet er for vanskelig. Bystyret er tilfreds
med at rådmannen har satt resultatmål for økt læringsutbytte i lesing og regning for 2011. Fremtidige
kvalitetsmeldinger bes å ha med en evaluering av ambisjonsnivået knyttet til resultatmålene.

Sak 178/10
KYSTAD ALLE 25, KYSTAD GÅRD, REGULERING AV BARNEHAGE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Kystad allé 25, Kystad gård, forslag til regulering for
barnehage som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Panark AS senest datert 1.11.2010 med
bestemmelser senest datert 1.11.2010
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Kystad allé 25, Kystad gård, forslag til regulering for
barnehage som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Panark AS senest datert 1.11.2010 med
bestemmelser senest datert 1.11.2010
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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INTERPELLASJONER
1.

Trond Svenkerud (PP) begrunnet interpellasjon fra Svein Otto Nilsen (DEM) om
tak over Leangen skøytebane. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Morten
Wolden.
Trond Svenkerud (PP) foreslo:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for å bygge tak over Leangen Kunstisbane i
samarbeid med næringslivet i området.
På den måten kunne anlegget også brukes til andre formål til det beste for både idretten og
næringslivet i området, samtidig som man kan sikre driften av anlegget bedre enn i dag.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Svenkeruds forslag ble vedtatt mot 20 stemmer (2Ap, 13H, 3V, 2MDG).
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for å bygge tak over Leangen Kunstisbane i
samarbeid med næringslivet i området.
På den måten kunne anlegget også brukes til andre formål til det beste for både idretten og
næringslivet i området, samtidig som man kan sikre driften av anlegget bedre enn i dag.

2. Elin Marie Andreassen (FrP) begrunnet sin interpellasjon om opprop for en verdig
eldreomsorg. Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik (Ap).
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo:
Bystyret anmoder Ordføreren om å tilslutte seg oppropet for en verdig eldreomsorg.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret holder fast ved Eldreplanens mål om full sykehjemsdekning i løpet av 2011, samt
videre satsing på Aktivitørtjenesten, Livsgledesertifisering av sykehjem, Den kulturelle
spaserstokken, Den kulturelle dørstokkmila, fysisk aktivitet og samarbeid med frivilligheten.
Bystyret slutter seg til innholdet i regjeringens verdighetsgaranti som skal sikre den enkelte
tjenestemottaker et verdig og meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.
Votering:
Andreassens forslag fikk 14 stemmer (13FrP, 1PP) og falt.
Trønsdals forslag ble vedtatt mot 22 stemmer (13H, 3V, 3KrF, 3R).
VEDTAK:
Bystyret holder fast ved Eldreplanens mål om full sykehjemsdekning i løpet av 2011, samt
videre satsing på Aktivitørtjenesten, Livsgledesertifisering av sykehjem, Den kulturelle
spaserstokken, Den kulturelle dørstokkmila, fysisk aktivitet og samarbeid med frivilligheten.
Bystyret slutter seg til innholdet i regjeringens verdighetsgaranti som skal sikre den enkelte
tjenestemottaker et verdig og meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.
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3. Sissel Trønsdal (Ap) begrunnet sin interpellasjon om rullering av Eldreplan for Trondheim
kommune 2007-2015. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret vedtar rullering av eldreplanen på bakgrunn av endringer i den demografiske
utviklingen.
Planen skal komme til politisk behandling i løpet av våren 2011.
Votering:
Trønsdals forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar rullering av eldreplanen på bakgrunn av endringer i den demografiske
utviklingen.
Planen skal komme til politisk behandling i løpet av våren 2011.

4. Jan Bojer Vindheim (MDG) begrunnet sin interpellasjon om tiltak mot helsefarlig byluft.
Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.

5. Sissel Trønsdal (Ap) begrunnet sin interpellasjon om tilgjengelighet og universell utforming på
fastlegekontor. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo:
Bystyret vedtar at det ved tildeling av fastlegehjemler i Trondheim kommune skal stilles krav om
tilgjengelighet og universell utforming.
Votering:
Trønsdals forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar at det ved tildeling av fastlegehjemler i Trondheim kommune skal stilles krav om
tilgjengelighet og universell utforming.

Sak 168/10
RESSURSBRUK OG ORGANISERING AV TJENESTER TIL PSYKISK
UTVIKLINGSHEMMEDE
INNSTILLING
Bystyret vedtar at:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Kommunen skal sikre at psykisk utviklingshemmede får riktige tjenester som tar sikte på å
bedre og vedlikeholde funksjoner, skape positive opplevelser og størst mulig trivsel for den
enkelte.
BEON-prinsippet, best effektive omsorgsnivå, skal alltid ligge til grunn i alle valg av
tjenestetilbud.
Kommunen skal styrke bredden i tjenestetilbudet og opprette flere boliger med nærhet til
bofellesskap med personalbase.
Bofellesskap med personalbase skal bygges med tanke på driftsmessige, brukermessige og
personalmessige gode løsninger. Antall leiligheter i bofellesskap vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Det skal iverksettes et systematisk arbeid i organisasjonen som sikrer at de organisatoriske
prosessene i enda større grad understøtter de prosessene som er knyttet til brukerforløp.
Det skal etableres et samarbeid med NAV med sikte på å etablere langt flere VTA plasser i
Trondheim kommune slik at antallet i større grad samsvarer med Trondheims andel av
befolkningen.
Alle beboere i kommunale boliger skal ha tidsbestemte leiekontrakter.
Kommunen kan støtte bygging av private boliger med personalbase. Dette må i slike tilfeller
være en del av Rådmannens plan for boligutbygging, og være en del av
driftskostnadsvurderingene som budsjettene lager rammer for.

Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV, PP, FrP og H følger saken:
I påvente av brukerhøring onsdag 1. desember 2010 i Rådhuset tar man forbehold om partimessig
behandling fram til Bystyret
Saksordfører: Siri Holm Lønseth (H)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo pva FrP, Ap, SV, Sp, MDG følgende alternative forslag
(erstatter innstillingen pkt 1-7):
Pkt 1
Kommunen skal sikre at psykisk utviklingshemmede får riktige tjenester som tar sikte på å
opprettholde og forbedre funksjonsnivå, skape positive opplevelser og sikre trygge og stabile
Pkt 2
Prinsippet om best effektive omsorgsnivå, BEON, skal alltid ligge til grunn for valg av tjenestetilbud,
sammen med individuell vurdering av hjelpebehov.
Pkt 3
Kommunen skal styrke bredden i tjenestetilbudet ved å opprette flere bofellesskap med egen
bemanning, og boliger med nærhet til personalbase.
Pkt 4
Bofellesskap skal bygges med gode løsninger for å ivareta både brukere og ansattes behov for
trygghet og stabilitet. Antall leiligheter i bofellesskap må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut i fra hvilke
behov som til enhver tid er gjeldende for målgruppen.
Pkt 5
Det skal etableres et samarbeid med NAV, med sikte på å etablere langt flere VTA-plasser i
Trondheim kommune, slik at antallet i større grad samsvarer med Trondheims andel av befolkningen.
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Kommunen må sikre at personer som ikke kan nyttiggjøre seg VTA plasser får et tilbud i dagtilbudet
som er tilpasset ens funksjonsnivå”
Pkt 6
Brukere innenfor denne målgruppen som saken gjelder, skal som hovedregel ikke ha tidsavgrensede
leiekontrakter.
Nytt pkt:
Bystyret forutsetter at alle frigjorte midler som følge av denne planen, benyttes innen området, og på
en slik måte at køen av boligsøkende reduseres, samt at tilbudet kvalitativt styrkes på dagtilbudet. En
del av kvalitetsforbedringen vil være at brukere får færre personer å forholde seg til.
Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Merknadsstillerne vil fremheve behovet for arbeidsaktivitet også hos brukere som ikke kan
nyttiggjøre seg VTA-plasser. For mange brukere er det å kunne ”gå på jobb” knyttet til stolthet og
identitet. Dette kan i seg selv ha en egenverdi i form av styrket selvbilde og motivasjon.
Individuell tilpasning av bolig og aktivitet er viktig for å sikre trygge rammer i en meningsfylt hverdag.
Gruppetenking kan i denne sammenhengen være begrensende.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo tillegg til innstillingens pkt 8:
Dette forutsetter at de som har krav på plass i bofellesskap blant de det søkes for, får kommunal
plass innen 2 år etter søknadstidspunkt. Dersom dette ikke lar seg oppfylle vil kommunen støtte det
private initiativ
Arne Byrkjeflot (R) foreslo pva R og KrF:
Rådmannen pålegges å lage en framdriftsplan for utbygging av boligtilbudet til psykisk
utviklingshemmede slik at alle som har lovmessig krav på plass i bofellesskap skal få det senest i
slutten av neste bystyreperiode. Forpliktelsen er uavhengig av om de forventede innsparinger innefor
tjenesteområdet blir innfridd.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Ved alternativ votering mellom innstillingen 1-4 og Andreassens forslag 1-4 ble Andreassens forslag
enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 5 fikk ingen stemmer og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 6 og Andreassens forslag 5 ble Andreassens forslag
enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 7 og Andreassens forslag 6 ble Andreassens forslag
enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 8 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R). (Blir pkt 7 i vedtaket)
Byrkjeflots forslag pva R, tillegg til innstillingen pkt 8, fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Andreassens tilleggsforslag ble vedtatt mot 3 stemmer (3R). (Blir pkt 8 i vedtaket)
Byrkjeflots forslag pva R og KrF fikk 36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP) og falt.
H, KrF, V, PP sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret vedtar at:
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Kommunen skal sikre at psykisk utviklingshemmede får riktige tjenester som tar sikte på å
opprettholde og forbedre funksjonsnivå, skape positive opplevelser og sikre trygge og stabile
Prinsippet om best effektive omsorgsnivå, BEON, skal alltid ligge til grunn for valg av
tjenestetilbud, sammen med individuell vurdering av hjelpebehov.
Kommunen skal styrke bredden i tjenestetilbudet ved å opprette flere bofellesskap med egen
bemanning, og boliger med nærhet til personalbase.
Bofellesskap skal bygges med gode løsninger for å ivareta både brukere og ansattes behov for
trygghet og stabilitet. Antall leiligheter i bofellesskap må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut i fra
hvilke behov som til enhver tid er gjeldende for målgruppen.
Det skal etableres et samarbeid med NAV, med sikte på å etablere langt flere VTA-plasser i
Trondheim kommune, slik at antallet i større grad samsvarer med Trondheims andel av
befolkningen. Kommunen må sikre at personer som ikke kan nyttiggjøre seg VTA plasser får et
tilbud i dagtilbudet som er tilpasset ens funksjonsnivå”
Brukere innenfor denne målgruppen som saken gjelder, skal som hovedregel ikke ha
tidsavgrensede leiekontrakter.
Kommunen kan støtte bygging av private boliger med personalbase. Dette må i slike tilfeller
være en del av Rådmannens plan for boligutbygging, og være en del av
driftskostnadsvurderingene som budsjettene lager rammer for.
Bystyret forutsetter at alle frigjorte midler som følge av denne planen, benyttes innen området,
og på en slik måte at køen av boligsøkende reduseres, samt at tilbudet kvalitativt styrkes på
dagtilbudet. En del av kvalitetsforbedringen vil være at brukere får færre personer å forholde
seg til.

Sak 173/10
DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD
INNSTILLING
Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:
1. Dagtilbudstjenesten er et velferds- og aktivitetstiltak som har som mål å bedre og vedlikeholde
funksjonsevne, skape positive opplevelser og størst mulig trivsel for den enkelte. Tjenesten skal
bidra til at den enkelte får mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
2. Hovedmålgruppen til dagtilbudstjenesten er personer i aldersgruppa 18-67 år
• med store bistandsbehov, dvs som ikke ved egen hjelp kan oppsøke steder og miljøer som
gir mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
• som på grunn av funksjonshemming er varig ufør,
• som ikke kan nyttiggjøre seg NAVs tilbud om varig tilrettelagt arbeid.
I tillegg skal dagtilbudstjenesten, gjennom ”åpne dagtilbud”, gi tilbud til personer i aldersgruppa
18-67 år
• som på grunn av funksjonshemming er varig ufør,
• som ikke ønsker et arbeidsrettet tilbud gjennom NAV, men som har behov for og nytte av et
aktivitetstilbud på dagtid for å forebygge isolasjon og inaktivitet.
3. Målgruppe for dagtilbudstjenesten skal ikke være knyttet til en spesiell diagnose, men være
basert på funksjonsnivå og behov.
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4.

Felles ledelse av dagtilbud og botiltak skal gi økt samhandling, et mer helhetlig tjenestetilbud og
større fleksibilitet. En helhetlig aktivitetsplan for den enkelte skal vise all aktivitet for hele uka,
uavhengig av om aktiviteten er på dag eller kveld, hverdag eller helg.
5. Et helhetlig tjenestetilbud skal ivaretas innenfor best effektive omsorgsnivå. Aktiviteten gis
primært som gruppetilbud, men skal være tilpasset den enkeltes funksjonsnivå og behov for
bistand. Brukernes individuelle interesser og ferdigheter skal vektlegges.
6. I alle beslutninger om tjenestetilbud skal brukermedvirkning være utført og dokumentert.
Påvirkning på egen hverdag skal stå sentralt. Tjenesten må organiseres slik at den fremmer den
enkelte sine evner til å foreta valg.
7. Det skal utvikles flere ”åpne dagtilbud” som gir større fleksibilitet både når det gjelder tid og
omfang.
8. Dagtilbudstjenesten er et velferds- og aktivitetstiltak som skal ha et bredt og variert tilbud, og
ikke et kommunalt arbeidsmarkedstiltak.
9. Trondheim kommune skal legge til rette for varig tilrettelagte arbeidsplasser
(arbeidsmarkedstiltaket VTAO) i egen organisasjon.
10. Frivillig arbeid skal være en del av dagtilbudstjenestens virksomhet, både som mottaker av
frivillighet og som bidragsyter.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene SV, Ap, PP, FrP og H følger saken videre:
I påvente av brukerhøring onsdag 1. desember 2010 i Rådhuset tar man forbehold om partimessig
behandling fram til Bystyrets behandling 16. desember 2010.
Saksordfører: Trond Ole Svenkerud (PP)
Behandling:
Elin M Andreassen (FrP) foreslo pva FrP, Ap, SV, Sp, MDG alternativ til innstillingen:
Til pkt 1:
Dagtilbudstjenesten er et tiltak som har som mål å bedre og opprettholde funksjonsnivå, skape trivsel
og positive opplevelser for den enkelte, og gi brukerne opplevelsen av å kunne gå på jobb.
Tjenesten skal bidra til at den enkelte bruker får en aktiv og meningsfylt hverdag, tilpasset sitt
funksjonsnivå og behov.
Til pkt 5:
Et helhetlig tjenestetilbud skal ivaretas innefor best effektive omsorgsnivå, etter individuell vurdering
av den enkelte bruker. Aktiviteter skal være tilpasset hver enkelt bruker sitt funksjonsnivå og behov,
ved at individuelle ferdigheter og interesser vektlegges. Brukermedvirkning må være en del av
utvikling av dagtilbudstjenesten.
Til pkt 6 (Endring i kursiv):
I alle beslutninger om tjenestetilbud skal brukermedvirkning være utført og dokumentert. Dette må
omfatte både brukere og eventuelt pårørende. Påvirkning av egen hverdag skal stå sentralt.
Tjenesten må organiseres slik at den fremmer den enkeltes evner til å foreta valg.
Til pkt 8:
Dagtilbudstjenesten skal ha et bredt og variert tilbud, til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg VTAplasser.
Elin M Andreassen (FrP) foreslo pva FrP:
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Til pkt 4:
Fortsatt delt ledelse av botiltak og dagtilbud skal sikre et tydelig skille mellom arbeidsaktivitet og
fritid, gode fagmiljø innenfor dagtilbudstjenesten og brukerens opplevelse av å være arbeidstaker
selv om man ikke kan nyttiggjøre seg VTA-plasser.
Tillegg til pkt 10:
Kommunen skal samarbeide med frivilligsentralene i dette arbeidet.
Elin M Andreassen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Merknadsstillerne vil fremheve behovet for arbeidsaktivitet også hos brukere som ikke kan
nyttiggjøre seg VTA-plasser. For mange brukere er det å kunne ”gå på jobb” knyttet til stolthet og
identitet. Dette kan i seg selv ha en egenverdi i form av styrket selvbilde og motivasjon.
Individuell tilpasning av bolig og aktivitet er viktig for å sikre trygge rammer i en meningsfylt hverdag.
Gruppetenking kan i denne sammenhengen være begrensende.
John Stene (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Til pkt 4:
Felles ledelse og botiltak skal gi økt samhandling, et bredere helhetlig tjenestetilbud, økt dagtilbud og
større fleksibilitet for brukerne. Kvaliteten i tjenesteområdet styrkes gjennom omprioritering fra
administrative kostnader til tjenestetilbud for brukerne. Det skal skapes et tydelig skille mellom hjem
og dagtilbud.
Nytt pkt:
Det startes umiddelbart opp en prosess med brukerorganisasjonene, de ansatte og deres
organisasjoner for å utvikle en god modell for felles ledelse av bo- og dagtilbudet for brukerne innen
dette området. Rådmannen må vurdere om andre enheters arbeidsområde og kompetanse skal inngå
i denne prosessen.
John Stene (Ap) foreslo pva Ap, FrP, SV, Sp, MDG nytt pkt:
Brukere som bor i egen bolig må spesielt ivaretas i dagtilbudet.
John Stene (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Foreliggende sak har ikke behandlet opplæringsrettighetene til målgruppa ihht Opplæringslovens §4.
Bystyret ber om å få behandlet dette i en seinere sak om tjenester for denne målgruppa i
sammenhengen med planen for voksenopplæringa i kommunen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Andreassens forslag til pkt 1 ble Andreassens
forslag enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag til pkt 4 fikk 35 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R) og falt.
Innstillingen pkt 4 fikk ingen stemmer og falt.
Stenes forslag til pkt 4 ble vedtatt mot 36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1MDG)
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Andreassens forslag til pkt 1 ble Andreassens
forslag vedtatt mot 1 stemme (1MDG).
Innstillingen pkt 7 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 8 og Andreassens forslag til pkt 8 ble Andreassens
forslag vedtatt mot 3 stemmer (3R).
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Innstillingen pkt 9 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 10 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Stenes tilleggsforslag pva Ap, FrP, SV, Sp, MDG ble vedtatt mot 1 stemme (1MDG).
Andreassens tilleggsforslag til pkt 10 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Stenes tilleggsforslag pva Ap, SV, Sp, MDG ble vedtatt mot 35 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF,
3R)
H, V, KrF, PP sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
H, FrP, PP, V, KrF, R sluttet seg til merknaden fra Ap, SV, Sp, MDG.
VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:
1. Dagtilbudstjenesten er et tiltak som har som mål å bedre og opprettholde funksjonsnivå, skape
trivsel og positive opplevelser for den enkelte, og gi brukerne opplevelsen av å kunne gå på
jobb. Tjenesten skal bidra til at den enkelte bruker får en aktiv og meningsfylt hverdag, tilpasset
sitt funksjonsnivå og behov.
2.

Hovedmålgruppen til dagtilbudstjenesten er personer i aldersgruppa 18-67 år
• med store bistandsbehov, dvs som ikke ved egen hjelp kan oppsøke steder og miljøer som
gir mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
• som på grunn av funksjonshemming er varig ufør,
• som ikke kan nyttiggjøre seg NAVs tilbud om varig tilrettelagt arbeid.
I tillegg skal dagtilbudstjenesten, gjennom ”åpne dagtilbud”, gi tilbud til personer i aldersgruppa
18-67 år
• som på grunn av funksjonshemming er varig ufør,
• som ikke ønsker et arbeidsrettet tilbud gjennom NAV, men som har behov for og nytte av et
aktivitetstilbud på dagtid for å forebygge isolasjon og inaktivitet.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Målgruppe for dagtilbudstjenesten skal ikke være knyttet til en spesiell diagnose, men være
basert på funksjonsnivå og behov.
Felles ledelse og botiltak skal gi økt samhandling, et bredere helhetlig tjenestetilbud, økt
dagtilbud og større fleksibilitet for brukerne. Kvaliteten i tjenesteområdet styrkes gjennom
omprioritering fra administrative kostnader til tjenestetilbud for brukerne. Det skal skapes et
tydelig skille mellom hjem og dagtilbud.
Et helhetlig tjenestetilbud skal ivaretas innefor best effektive omsorgsnivå, etter individuell
vurdering av den enkelte bruker. Aktiviteter skal være tilpasset hver enkelt bruker sitt
funksjonsnivå og behov, ved at individuelle ferdigheter og interesser vektlegges.
Brukermedvirkning må være en del av utvikling av dagtilbudstjenesten.
I alle beslutninger om tjenestetilbud skal brukermedvirkning være utført og dokumentert. Dette
må omfatte både brukere og eventuelt pårørende. Påvirkning av egen hverdag skal stå sentralt.
Tjenesten må organiseres slik at den fremmer den enkeltes evner til å foreta valg.
Det skal utvikles flere ”åpne dagtilbud” som gir større fleksibilitet både når det gjelder tid og
omfang.
Dagtilbudstjenesten skal ha et bredt og variert tilbud, til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg
VTA-plasser.
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9.

Trondheim kommune skal legge til rette for varig tilrettelagte arbeidsplasser
(arbeidsmarkedstiltaket VTAO) i egen organisasjon.
10. Frivillig arbeid skal være en del av dagtilbudstjenestens virksomhet, både som mottaker av
frivillighet og som bidragsyter. Kommunen skal samarbeide med frivilligsentralene i dette
arbeidet.
11. Brukere som bor i egen bolig må spesielt ivaretas i dagtilbudet
12. Det startes umiddelbart opp en prosess med brukerorganisasjonene, de ansatte og deres
organisasjoner for å utvikle en god modell for felles ledelse av bo- og dagtilbudet for brukerne
innen dette området. Rådmannen må vurdere om andre enheters arbeidsområde og kompetanse
skal inngå i denne prosessen.

Sak 169/10
NY MODELL FOR KOMMUNAL BOSTØTTE
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar at dagens modell for kommunal bostøtte avvikles innen 01.04.2011.
2. Bystyret vedtar å innføre ny modell for kommunal bostøtte som beskrevet i saken. Modellen
innføres fra 01.01.2011.
3. Bystyret ber om en tilbakemelding til formannskap og aktuelle komiteer og råd om et år, om
hvordan endringen slår ut for de berørte.
4. Bystyret tar for øvrig rådmannens saksfremlegg til orientering.
Saksordfører: Øyvind Brastein (Ap)
Behandling:
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF, H, V:
Bystyret ber om at det innføres en differensiert sats for dekning av elektrisitet til lys og varme slik at
store leiligheter får en høyere sats enn små leiligheter. Bystyret ber rådmannen justere disse satsene i
takt med prisutviklingen på energi.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF, FrP, V, R:
Saken fra rådmannen, og påfølgende politisk behandling, skal danne grunnlaget for en grundigere
evaluering av den nye modellen. Denne evalueringen skal behandles i bystyret.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknad 1 pva KrF, H, FrP, V:
Det er svært viktig at kommunal bostøtte utformes slik at den når ut til alle som trenger det. For å
forhindre at de vedtatte husleieøkningene rammer de svakeste, må alle som bor i kommunale boliger
ha mulighet til å søke om kommunal bostøtte ut fra de økonomiske kriteriene rådmannen har satt
opp. Det er spesielt viktig å sørge for gode overgangsordninger for å forhindre at flere blir
sosialhjelpsmottakere i kortere eller lengre tid.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknad 2 pva KrF, H, V, R:
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I sak 09/20488 ble det forutsatt at merkostnader til kommunal bostøtte skulle dekkes av økte
husleieinntekter. De rødgrønne har imidlertid disponert hver eneste krone av de økte
husleieinntektene til vedlikehold av bygg. Det fører til at vi i fremtiden må klare oss med samme
ramme til kommunal bostøtte som i dag, selv om vi vet at byen vokser i rekordfart. Bystyret godtar
ikke at noen av de fattigste i byen vår skal betale for at vedlikehold ikke har blitt prioritert de siste
årene, og ber om at rammen til kommunal bostøtte trappes opp i takt med husleieøkninger i
kommunale boliger.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo alternativ til innstillingen:
Dagens bostøtteordning opprettholdes.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo tillegg til innstillingen:
1. Alle som bor i kommunale boliger har rett til kommunal bostøtte
2. Kommunal bostøtte dekker boutgifter ut over Husbankens maksimalsatser for husleie for aktuell
familietype.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap, H endring i Agøy Hegges forslag pva KrF, FrP, V, R:
Tillegg til punkt 3:
Saken fra rådmannen, og påfølgende politiske behandling, skal danne grunnlaget for en grundigere
evaluering av den nye modellen. Denne evalueringen skal også til høring i aktuelle komiteer og råd før
den behandles i formannskapet.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Byrkjeflots alternative forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (3R, 1MDG).
Ved alternativ votering mellom Trønsdals forslag og Agøy Hegges forslag pva KrF, FrP, V, R ble
Trønsdals forslag vedtatt mot 15 stemmer (12FrP, 3R) avgitt for Agøy Hegges forslag.
Byrkjeflots tilleggsforslag 1 fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Byrkjeflots tilleggsforslag 2 fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Agøy Hegges forslag pva KrF, H, V fikk 22 stemmer (13H, 3V, 3KrF, 3R) og falt.
R, PP, Sp, MDG, SV, Ap sluttet seg til merknad 1 fra KrF, H, FrP, V.
Ingen flere sluttet seg til seg til merknad 2 fra KrF, H, V, R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.
3.

4.

Bystyret vedtar at dagens modell for kommunal bostøtte avvikles innen 01.04.2011.
Bystyret vedtar å innføre ny modell for kommunal bostøtte som beskrevet i saken. Modellen
innføres fra 01.01.2011.
Bystyret ber om en tilbakemelding til formannskap og aktuelle komiteer og råd om et år, om
hvordan endringen slår ut for de berørte. Saken fra rådmannen, og påfølgende politiske
behandling, skal danne grunnlaget for en grundigere evaluering av den nye modellen. Denne
evalueringen skal også til høring i aktuelle komiteer og råd før den behandles i formannskapet.
Bystyret tar for øvrig rådmannens saksfremlegg til orientering.

FLERTALLSMERKNAD - KrF, H, V, H, FrP, R, PP, Sp, MDG, SV, Ap:
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Det er svært viktig at kommunal bostøtte utformes slik at den når ut til alle som trenger det. For å
forhindre at de vedtatte husleieøkningene rammer de svakeste, må alle som bor i kommunale boliger
ha mulighet til å søke om kommunal bostøtte ut fra de økonomiske kriteriene rådmannen har satt
opp. Det er spesielt viktig å sørge for gode overgangsordninger for å forhindre at flere blir
sosialhjelpsmottakere i kortere eller lengre tid.

Sak 170/10
INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD TIL KVINNER, BARN OG MENN
INNSTILLING:
1. Det etableres et interkommunalt krisesentertilbud for kommunene Melhus, Klæbu, Malvik og
Trondheim med virkning fra 1.1.2011. Organiseringen skjer etter kommuneloven §§28 a jfr.
28b som et administrativt vertskommunesamarbeid med Trondheim kommune som
vertskommune.
2. Bystyret godkjenner samarbeidsavtalen om interkommunalt krisesentertilbud for kvinner, barn
og menn.
FLERTALLSMERKNAD 1 - SV, Ap, MDG, SP, PP, FrP, H:
Jentevakta er en rådgivende telefon, - msn- og mailtjeneste for unge jenter mellom 10 og 25 år, og
Jentevakta driver sin virksomhet tilknyttet krisesentrene.
Det er unge jenter selv (ofte studenter i ulike helse/ sosialfaglige studier) som driver tilbudet, og som
gis opplæring av Krisesentrets representanter i Jentevakta.
Dette er et svært viktig lavterskeltilbud, og de som jobber med dette kjenner hjelpeapparatet godt
og kan gi jentene god veiledning i å finne riktige tilbud og bistand hvor dette er nødvendig.
Jentevakta svarer på henvendelser som gjelder alt fra venner og forelskelser til selvskading,
spiseforstyrrelser, mobbing, familieproblemer og rus.
Bystyret ser nødvendigheten av at dette tilbudet også opprettholdes også for fremtiden, og at de
nødvendige ressurser til videre drift av Jentevakta også videreføres.
FLERTALLSMERKNAD 2 - SV, Ap, MDG, SP, PP, FrP, H:
Framtidig organisering av krisesentertilbudet er kommunens ansvar og omfatter blant annet
personalsammensetning, kompetanse og stillingsstørrelser.
Det er allikevel viktig å ivareta den ressursen og kompetansen som er opparbeidet gjennom de
frivillige medarbeiderne.
Det er fremdeles mange oppgaver som kan ivaretas gjennom det frivillige apparatet, og bystyret
mener det er nødvendig å legge til rette for at denne ressursen fremdeles må beholdes ved
krisesentret.
Saksordfører: Ragnhild Nyhagen (Ap)
Behandling:
Nina Wikan (H) foreslo endring i siste setning i flertallsmerknad 1 fra komiteen:
Bystyret ser nødvendigheten av at dette tilbudet også opprettholdes også for fremtiden, og ber om at
rådmannen sikrer de nødvendige ressurser til dette.
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
H, FrP, R, KrF, PP, Ap, MDG, Sp sluttet seg til revidert flertallsmerknad 1.
KrF, V, PP, R sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra komiteen.
VEDTAK:
1.

2.

Det etableres et interkommunalt krisesentertilbud for kommunene Melhus, Klæbu, Malvik og
Trondheim med virkning fra 1.1.2011. Organiseringen skjer etter kommuneloven §§28 a jfr.
28b som et administrativt vertskommunesamarbeid med Trondheim kommune som
vertskommune.
Bystyret godkjenner samarbeidsavtalen om interkommunalt krisesentertilbud for kvinner, barn
og menn.

FLERTALLSMERKNAD 1 - H, FrP, R, KrF, PP, Ap, MDG, Sp:
Jentevakta er en rådgivende telefon, - msn- og mailtjeneste for unge jenter mellom 10 og 25 år, og
Jentevakta driver sin virksomhet tilknyttet krisesentrene.
Det er unge jenter selv (ofte studenter i ulike helse/ sosialfaglige studier) som driver tilbudet, og som
gis opplæring av Krisesentrets representanter i Jentevakta.
Dette er et svært viktig lavterskeltilbud, og de som jobber med dette kjenner hjelpeapparatet godt
og kan gi jentene god veiledning i å finne riktige tilbud og bistand hvor dette er nødvendig.
Jentevakta svarer på henvendelser som gjelder alt fra venner og forelskelser til selvskading,
spiseforstyrrelser, mobbing, familieproblemer og rus.
Bystyret ser nødvendigheten av at dette tilbudet også opprettholdes også for fremtiden, og ber om at
rådmannen sikrer de nødvendige ressurser til dette.
FLERTALLSMERKNAD 2 - SV, Ap, MDG, SP, PP, FrP, H:
Framtidig organisering av krisesentertilbudet er kommunens ansvar og omfatter blant annet
personalsammensetning, kompetanse og stillingsstørrelser.
Det er allikevel viktig å ivareta den ressursen og kompetansen som er opparbeidet gjennom de
frivillige medarbeiderne.
Det er fremdeles mange oppgaver som kan ivaretas gjennom det frivillige apparatet, og
formannskapet mener det er nødvendig å legge til rette for at denne ressursen fremdeles må beholdes
ved krisesentret.

Sak 174/10
GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGNINGSTJENESTER 2011
INNSTILLING:
Bystyret vedtar gebyrregulativ for plan- og bygningstjenester for 2011, med de endringer som måtte
følge av budsjettvedtaket for 2011.
Regulativet gjøres gjeldende fra 1.1.2011.
Bystyrets vedtak fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkellova § 32 og
eierseksjoneringsloven § 7.
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Saksordfører: Odd Anders With (KrF)
Behandling:
Torgny Hagerup (FrP) foreslo ny 1. setning i innstillingen:
Bystyret vedtar at gebyrene økes med 2,8%, tilsvarende lønns- og prisveksten.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Hagerups forslag ble innstillingen vedtatt mot 13
stemmer (12FrP, 1PP) avgitt for Hagerups forslag.
VEDTAK:
Bystyret vedtar gebyrregulativ for plan- og bygningstjenester for 2011, med de endringer som måtte
følge av budsjettvedtaket for 2011.
Regulativet gjøres gjeldende fra 1.1.2011.
Bystyrets vedtak fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkellova § 32 og
eierseksjoneringsloven § 7.

Sak 177/10
DETALJREGULERING AV ELVHEIM, RYE GNR 259 BNR 17 M.FL.
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med planbestemmelser for Elvheim.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket PRO-team AS, datert 02.09.09, sist endret
18.10.10 og i bestemmelser sist endret 10.10.10.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Hans Borge (FrP)
Behandling:
Notat fra rådmannen datert 14.12.2010 var lagt ut på kommunens nettside før møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med planbestemmelser for Elvheim.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket PRO-team AS, datert 02.09.09, sist endret
18.10.10 og i bestemmelser sist endret 16.12.10.
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Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 179/10
DETALJREGULERING AV BRATSBERG, NY BARNEHAGE PÅ DEL AV GNR/BNR
121/1 OG 121/2
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med planbestemmelser for barnehage i Bratsberg.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Rambøll, datert 04.01.10, sist endret 18.10.10 og
i bestemmelser sist endret 18.10.10.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med planbestemmelser for barnehage i Bratsberg.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Rambøll, datert 04.01.10, sist endret 18.10.10 og
i bestemmelser sist endret 18.10.10.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 180/10
DETALJREGULERING AV DEVLESVINGEN 48, DEL AV GNR 412, BNR 1 OG 92
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Devlesvingen 48 del av gnr. 412 bnr. 1 og 92 som vist
på kart i målestokk 1:1000, merket HSØ Arkitektkontor senest datert 01.11.2010 med
bestemmelser senest datert 29.10.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Tone Stav (H).
Behandling:

Møteprotokoll for Bystyret, 16.12.2010 (10/44172)

28

Trondheim kommune
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Devlesvingen 48 del av gnr. 412 bnr. 1 og 92 som vist
på kart i målestokk 1:1000, merket HSØ Arkitektkontor senest datert 01.11.2010 med
bestemmelser senest datert 29.10.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 181/10
DETALJREGULERING AV STRINDA TRANSFORMATORSTASJON, GNR 86 BNR
3
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Del av Strinda Transformatorstasjon, gnr. 86, bnr. 3
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Arkiplan AS på vegne av STATNETT SF, senest
datert 01.11.2010 med bestemmelser senest datert 01.11.10.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Del av Strinda Transformatorstasjon, gnr. 86, bnr. 3
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Arkiplan AS på vegne av STATNETT SF, senest
datert 01.11.2010 med bestemmelser senest datert 01.11.10.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 182/10
DETALJREGULERING AV DEL AV ST. OLAVS HOSPITAL KUNNSKAPSSENTERET OG OLAV KYRRES PLASS
INNSTILLING:
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Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av del av St. Olavs Hospital – Kunnskapssenteret og Olav
Kyrres plass som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan Viak AS, senest datert 01.11.10
med bestemmelser senest datert 01.11.10.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Tore Torp (H)
Behandling:
Notat fra rådmannen datert 14.12.2010 var lagt ut på kommunens nettside før møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av del av St. Olavs Hospital – Kunnskapssenteret og Olav
Kyrres plass som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan Viak AS, senest datert 01.11.10
med bestemmelser senest datert 01.11.10.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 183/10
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2010
INNSTILLING:
Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til § 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene
som er vist på vedlegg ”Fritak § 7 2010”.
For eiendommene vist på vedlegg ” Gis ikke fritak etter §7 i 2010” fjernes fritak for
eiendomsskatt i henhold til § 7 i eigedomsskatteloven fra og med 2010.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:

Yngve Brox (H) foreslo pva FrP, V, KrF:
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak med forslag til fritak for flere eiendommer enn dagens
praksis. I tråd med eigedomsskattelovas §7 ønsker bystyret å frita eiendommer som tar sikte på å
gagne kommunen (eksempelvis Trondhjems Hospital) og fredete bygg (bygninger som har historisk
verdi).
Votering: (82 medlemmer til stede)
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Innstillingen ble vedtatt.
Brox’ forslag fikk 33 stemmer (12H, 12FrP, 3V, 3KrF, 2Sp, 1PP) og falt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til § 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene
som er vist på vedlegg ”Fritak § 7 2010”.
For eiendommene vist på vedlegg ” Gis ikke fritak etter §7 i 2010” fjernes fritak for
eiendomsskatt i henhold til § 7 i eigedomsskatteloven fra og med 2010.

Sak 184/10
ALFHEIMSKOGEN, SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 104
BNR. 23
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Alfheimskogen, gnr 104 bnr 23,
jf lov om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Alfheimskogen, gnr 104 bnr 23,
jf lov om eiendomsskatt § 7.

Sak 185/10
HORNEBERG BARNEHAGE, GNR/BNR/FNR/SNR 91/28/0/0, SØKNAD OM FRITAK
FRA EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Horneberg barnehage, gnr 91
bnr 28, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Horneberg barnehage, gnr 91
bnr 28, jf eiendomsskatteloven § 7a.

Sak 186/10
JONSVANNSVEIEN 45 - GNR 59 BNR 1 FNR 180 SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for de deler av eiendommen Jonsvannsveien
45, gnr 59 bnr 1 fnr 180, som benyttes til kristen foreningsvirksomhet, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Det skal svares eiendomsskatt for den del av eiendommen som benyttes til boligformål.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for de deler av eiendommen Jonsvannsveien
45, gnr 59 bnr 1 fnr 180, som benyttes til kristen foreningsvirksomhet, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Det skal svares eiendomsskatt for den del av eiendommen som benyttes til boligformål.

Sak 187/10
RANHEIMSVEGEN 149, GNR 21, BNR 1099, SNR 2 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Ranheimsvegen 149,
gnr 21 bnr 1099 snr 2, jf lov om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Ranheimsvegen 149,
gnr 21 bnr 1099 snr 2, jf lov om eiendomsskatt § 7.

Sak 188/10
RANHEIMSVEGEN 149, GNR 21, BNR 1099, SNR 4 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Ranheimsvegen 149, gnr 21 bnr
1099 snr 4, jf eiendomsskatteloven § 7.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Ranheimsvegen 149, gnr 21 bnr
1099 snr 4, jf eiendomsskatteloven § 7.

Sak 189/10
RANHEIMSVEGEN 149, GNR 21, BNR 1099, SNR 5 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Ranheimsvegen 149,
gnr 21 bnr 1099 snr 5, jf lov om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
Votering:

Møteprotokoll for Bystyret, 16.12.2010 (10/44172)

33

Trondheim kommune
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Ranheimsvegen 149,
gnr 21 bnr 1099 snr 5, jf lov om eiendomsskatt § 7.

Sak 190/10
VIKÅSEN 2D - GNR 23 BNR 526 SNR 4 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Vikåsen 2D, gnr 23 bnr 526
snr 4, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Vikåsen 2D, gnr 23 bnr 526
snr 4, jf eiendomsskatteloven § 7a.

Sak 191/10
ENDRINGER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI OG MILJØPARTIET DE
GRØNNE
Forslag til innstilling:
Hilde Opoku går av som leder i Oppvekstkomiteen.
Hilde Opoku velges som nestleder i Kontrollkomiteen.
Kenneth T. Kjelsnes går av som nestleder i Kontrollkomiteen.
Kenneth T. Kjelsnes velges som leder i Oppvekstkomiteen.
Hilde Opoku går ut av varalista til Formannskapet.
Kenneth T. Kjelsnes velges som vararepresentant nr.6 for de faste representantene nr. 1 – 7 i
Formannskapet.
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Jan Bojer Vindheim velges som ny representant i styret for Trondheim kommunale kulturskole.
Endringene gjøres gjeldende fra 17.desember 2010.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Hilde Opoku går av som leder i Oppvekstkomiteen.
Hilde Opoku velges som nestleder i Kontrollkomiteen.
Kenneth T. Kjelsnes går av som nestleder i Kontrollkomiteen.
Kenneth T. Kjelsnes velges som leder i Oppvekstkomiteen.
Hilde Opoku går ut av varalista til Formannskapet.
Kenneth T. Kjelsnes velges som vararepresentant nr.6 for de faste representantene nr. 1 – 7 i
Formannskapet.
Jan Bojer Vindheim velges som ny representant i styret for Trondheim kommunale kulturskole.
Endringene gjøres gjeldende fra 17.desember 2010.

Sak 192/10
NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN
Forslag til innstilling:
Kontrollkomiteen 2007 – 2011. Gjeldende fra 17.12.2010
Faste medlemmer:
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
7. Erling Moe, V
Vara for nr 1:
1. Solveig Aasmul, SV
2. Magne Vågsland, R
3. Torbjørn Modig, SV
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Vara for nr 2 og 3:
1. Tommy Sletta, Ap
2. Hildur Storli, Ap
3. Terje Aaberg, Ap
4. Erna Wiker, Ap
5. Rannveig Lorentzen, 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. Gjeldende fra 17.12.2010
Faste medlemmer:
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
7. Erling Moe, V
Vara for nr 1:
1. Solveig Aasmul, SV
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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. Rannveig Lorentzen, 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 193/10
SØKNAD OM FRITAK FRA BYSTYRET
Forslag til innstilling:
Kari Borten Moe, Sp, fritas fra bystyret for resten av valgperioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kari Borten Moe, Sp, fritas fra bystyret for resten av valgperioden

Sak 194/10
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ENDRINGER FOR SENTERPARTIET
Forslag til innstilling:
Som nytt medlem i bystyret etter Tone Sofie Aglen velges Jan-Yngvar Kiel.
Som nytt medlem i formannskapet etter Tone Sofie Aglen velges Jan-Yngvar Kiel.
Som ny 1. vara i helse- og velferdskomiteen etter Kari Borten Moe velges Johanne Storler.
Som ny 1. vara i finans- og næringskomiteen etter Jan-Yngvar Kiel velges Kristian Skinderhaug.
Som nytt medlem i representantskapet for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS etter Tone
Sofie Aglen velges Kolbjørn Frøseth.
Som nytt varamedlem i representantskapet for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS etter
Kolbjørn Frøseth velges Kristian Skinderhaug.
Som nytt medlem i samarbeidsforum for samferdsel etter Tone Sofie Aglen velges Jan-Yngvar Kiel.
Som nytt varamedlem i mangfoldsrådet etter Tone Sofie Aglen velges Kari Frøseth.
Som nytt varamedlem i godtgjøringsutvalget etter Tone Sofie Aglen velges Jan-Yngvar Kiel.
Som nytt medlem i klagenemnda (for saker etter kommunehelsetjenesteloven) etter Tone Sofie Aglen
velges Jan-Yngvar Kiel.
Valget for mangfoldsrådet gjelder til 31.12.2011.
De øvrige valg gjelder ut valgperioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Som nytt medlem i bystyret etter Tone Sofie Aglen velges Jan-Yngvar Kiel.
Som nytt medlem i formannskapet etter Tone Sofie Aglen velges Jan-Yngvar Kiel.
Som ny 1. vara i helse- og velferdskomiteen etter Kari Borten Moe velges Johanne Storler.
Som ny 1. vara i finans- og næringskomiteen etter Jan-Yngvar Kiel velges Kristian Skinderhaug.
Som nytt medlem i representantskapet for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS etter Tone
Sofie Aglen velges Kolbjørn Frøseth.
Som nytt varamedlem i representantskapet for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS etter
Kolbjørn Frøseth velges Kristian Skinderhaug.
Som nytt medlem i samarbeidsforum for samferdsel etter Tone Sofie Aglen velges Jan-Yngvar Kiel.
Som nytt varamedlem i mangfoldsrådet etter Tone Sofie Aglen velges Kari Frøseth.
Som nytt varamedlem i godtgjøringsutvalget etter Tone Sofie Aglen velges Jan-Yngvar Kiel.
Som nytt medlem i klagenemnda (for saker etter kommunehelsetjenesteloven) etter Tone Sofie Aglen
velges Jan-Yngvar Kiel.
Valget for mangfoldsrådet gjelder til 31.12.2011.
De øvrige valg gjelder ut valgperioden.
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Sak 195/10
SUPPLERINGSVALG TIL MANGFOLDSRÅDET
Forslag til innstilling:
Krysztof Orleanski, som representerer Polsk forening i Trondheim (Polonia W Trondheim) velges
som nytt fast medlem i Mangfoldsrådet.
Valget gjelder fram til 31.12.2011.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Krysztof Orleanski, som representerer Polsk forening i Trondheim (Polonia W Trondheim) velges
som nytt fast medlem i Mangfoldsrådet.
Valget gjelder fram til 31.12.2011.

Sak 196/10
ENDRINGER FOR HØYRE
Forslag til innstilling:
Bengt Eidem fritas fra vervet som vara i formannskapet.
Tone Stav rykker opp som første vara i formannskapet.
Nina Wikan rykker opp som tredje vara i formannskapet.
Michael Setsaas velges som ny siste vara i formannskapet.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bengt Eidem fritas fra vervet som vara i formannskapet.
Tone Stav rykker opp som første vara i formannskapet.
Nina Wikan rykker opp som tredje vara i formannskapet.
Michael Setsaas velges som ny siste vara i formannskapet.

Sak 197/10
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ENDRINGER FOR FREMSKRITTSPARTIET
Forslag til innstilling:
Bjørn Hildrum går ut av finans- og næringskomiteen.
Bjørn Hildrum velges som nytt medlem i byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.
Eva Mohn går ut av byutviklingskomiteen.
Eva Mohn velges som nytt medlem i finans- og næringskomiteen for resten av valgperioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bjørn Hildrum går ut av finans- og næringskomiteen.
Bjørn Hildrum velges som nytt medlem i byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.
Eva Mohn går ut av byutviklingskomiteen.
Eva Mohn velges som nytt medlem i finans- og næringskomiteen for resten av valgperioden.

Sak 198/10
ENDRINGER FOR RØDT
Forslag til innstilling:
Mona Bjørn velges som fast representant for Rødt i oppvekstkomiteen
Peder Martin Lysestøl velges som 1. vara for Rødt i oppvekstkomiteen
Ann Kristin Alseth velges som 2. vara for Rødt i oppvekstkomiteen
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Mona Bjørn velges som fast representant for Rødt i oppvekstkomiteen
Peder Martin Lysestøl velges som 1. vara for Rødt i oppvekstkomiteen
Ann Kristin Alseth velges som 2. vara for Rødt i oppvekstkomiteen

Sak 171/10
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EFFEKTIVISERING AV TEKNISKE TJENESTER, HERUNDER OGSÅ DE
GEBYRFINANSIERTE TJENESTER INNEN VANN, AVLØP, RENOVASJON, FEIING
OG SLAM
INNSTILLING
1. Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens oppfølging av budsjettvedtaket for 2010, og den
framdrift rådmannen legger opp til for å realisere effektiviseringsgevinst innenfor tekniske
tjenester og VARFS.
2. Bystyret tar til etterretning at rådmannen bygger inn en budsjettreduksjon på 3 millioner i
budsjettet for 2011, 6 millioner for 2012 og 8 millioner for 2013.
3. Bystyret godtar at det i 1. tertialrapport i 2011 vil orienteres nærmere om konkrete måltall for
effektivisering innen området VARFS, samt framdrift i arbeidet med å realisere reduksjonene
innen tekniske tjenester.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene SV, Ap, KrF, FrP og H følger saken.
Merknadsstiller tar forbehold om at budsjettvedtaket for 2011, og videre i i økonomiplanperioden vil
gi en endelig avklaring av de budsjettmessige konsekvenser av saken.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 172/10
TRONDHEIM KOMMUNES VENNSKAPSBYSAMARBEID
INNSTILLING:
1) Bystyret tar statusen for vennskapsbyarbeidet og oversikten over andre kjente relasjoner og
nettverk som kommunen er involvert i, til orientering
2) Trondheim kommune skal fortsatt arbeide med de aktive relasjonene som omfatter det
Nordiske vennskapsbysamarbeidet, Darmstadt, Dunfirmline, Petach-Tikva og Split.
3) Ramallah gis status som særskilt fokusområde ut fra de gitte forutsetninger
4) Vennskapsarbeidet Trondheim – Keren gis status som solidaritetsrelasjon og at arbeidet
fortsetter i regi av foreningen.
5) Tirasbol, Graz, og Vallejo gis status som hvilende relasjoner. Kontakt vil bli opprettet
dersom det oppstår ønske om konkret samarbeid.
6) Det innledes kontakt med myndighetene i Puerto Montt med tanke på å opprette formell
vennskapsbystatus da dette anses å kunne ha stor betydning for fiskerimessene i Trondheim.
Det forutsettes at den løpende relasjonen ivaretas av partene .
7) Administrasjonen gis fullmakt til å undersøke muligheten av et prosjektrelatert samarbeid
med Krakow som kan danne grunnlag for en eventuell senere etablering av
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vennskapsbyrelasjon, og at det søkes etter relevante miljøer i Trondheim som kan bistå med
relasjonsbyggingen.
8) Bystyret vil foreløpig ikke ta noe initiativ overfor Kanazawa i Japan.
9) Bystyret vil foreløpig ikke at det tas initativ overfor Upernavik på Grønland da det hittil ikke
er registrert aktivitet fra noen av partene.
10) Formannskapet gis fullmakt til å opprette en vennskapsby-/ internasjonal komitè.
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, V, Ap, SV og MDG:
Bystyret ber om at rådmannen i det framtidige vennskapsbysamarbeidet har et sterkere fokus på
næringsutvikling og forskning/ kunnskapsutvikling. Det er viktig å samordne den internasjonale
aktiviteten i Trondheim for å skape større effekt slik det legges opp til i Trondheim kommunes
internasjonale strategiplan.
Saksordfører: Nina Wikan (H)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 176/10
HEGGSTADMOEN. REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG FOR NY
GJENVINNINGSSTASJON
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å bygge ny gjenvinningsstasjon på Heggstadmoen til en samlet kostnad på 37 mill kr.
Dette er en økning på 12 mill kr i forhold til vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-13.
Finansiering av økningen er hensyntatt i rådmannens forslag til budsjett i 2011.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene SV, Ap, KrF, FrP og H følger saken.
Merknadsstillerne tar forbehold om bystyrets budsjettvedtak.
Saksordfører: Roger Holmeng.(Ap)
Behandling:
Saken utsettes.
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Trondheim kommune
Rita Ottervik
ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes

Møteprotokoll for Bystyret, 16.12.2010 (10/44172)

43

