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Ordfører Rita Ottervik
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Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Sak 02/11 ble trukket av rådmannen
Sak 03/11 ble foreslått utsatt av rådmannen
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 21.12.2010:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Kommunaldirektør Morten Wolden meldte en orientering om brannen på UFFA-huset
Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen meldte en orientering om trafikkforhold i Nordre Ilevollen
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SAKSLISTE
Saksnr.
384/10

Arkivsaksnr.
08/9757
FREMKOMMELIGHET KOLLEKTIVTRANSPORT

1/11

10/37359
TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I
VIDEREGÅENDE SKOLE

2/11

10/41041
BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011 TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG
FAMILIER - Trukket

3/11

10/48598
VISTAMAR REHABILITERINGSSENTER SL. OPPNEVNING AV STYRE

4/11

09/47214
OTTOSENPRISEN - PROSJEKT FRIVILLIGHETSPORTAL

5/11

10/40170
INFORMASJON OM TILSYN MED VOKSENOPPLÆRINGEN I
TRONDHEIM

6/11

10/47632
TRØNDELAGSPLANEN 2009-2012 SAMHANDLINGSPROGRAM

7/11

10/48809
PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET I TRONDHEIM KOMMUNE

8/11

10/44075
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015

9/11
10/41490
HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG
NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015)
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Sak 384/10
FREMKOMMELIGHET KOLLEKTIVTRANSPORT
Forslag til vedtak:
1) Oversikten over planlagte og mulige framkommelighetstiltak for buss tas til orientering.
Prioriteringer ut over 2011 må drøftes på ordinær måte i forhold til beslutningsregler for
Miljøpakken.
2) Følgende nye tiltak innenfor Trondheim kommunes ansvarsområde følges opp med videre
planlegging:
Kollektivfelt langs deler av Høgskoleringen. Tiltaket planlegges i samråd med
NTNU.
Bussveg fra Høgskoleringen til rundkjøring i Strindvegen. Planleggingen integreres
i arbeidet med øvrig arealplanlegging for Gløshaugen. Alternative løsninger kan
vurderes nærmere i løpet av den videre planprosessen.
Kollektivfelt i Jonsvannsvegen fra Kong Øysteins veg til Omkjøringsvegen.
3) Behovet for endringer i stamrutenettet og strekninger med kollektivprioritering gjennomgås i
forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.
Behandling:
Behandling i møte 21.12.2010:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo saken utsatt
VEDTAK:
Saken utsatt til 04.01.2011.
Behandling i møte 04.01.2011:
Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad på vegne av Ap, SV, Sp og V:
Formannskapet forventer at antall busspassasjerer øker når vi nå har fått billigere periodekort
(månedspris satt ned fra kr. 685 til kr. 585). Samtidig har vi store forventninger til kortere reisetid,
holdeplassinformasjon, nye ruter og antallet avganger. For å minske tidsbruken på holdeplassen
forventer formannskapet fortgang i arbeidet med å få på plass elektroniske billettlesere ved flere
innganger på bussene. For å gjøre det mer attraktivt å velge kollektiv transport er det i tillegg viktig å
få på plass tilstrekkelig antall innfartsparkeringsplasser.
Det økte antallet passasjerer kan føre til utfordringer med fulle busser enkelte tider av døgnet.
Formannskapet vil presisere at man må gi busspassasjerene et kvalitativt godt tilbud som er billig,
tidsbesparende og ikke minst behagelig.
Yngve Brox (H) foreslo på vegne av H og FrP:
Formannskapet ønsker å få gjennomført flest mulig positive tiltak som bidrar at en større andel av
reisene i Trondheim gjennomføres med kollektivtrafikk. Formannskapet ønsker å gjennomføre disse
før det iversksettes flere tiltak som skal begrense øvrig trafikk. Formannskapet slutter seg til de
skisserte tiltakene i saken med følgende endringer:

Møteprotokoll for Formannskapet, 04.01.2011 (10/49008)

3

Trondheim kommune
Formannskapet vedtar å gjeninnføre sambruksfelt (2+ felt) på aktuelle strekninger gjennom
Midtbyen hvor det i 2008 ble etablert gjennomgående kollektivfelt.
Miljøgate i Olav Trygvassonsgt utsettes. Effektene av Nordre Avlastningsvei og samlet trafikk i
midtbyen evalueres før tiltaket eventuelt gjennomføres. Det skal også tas med i vurderingen hvordan
tiltaket vil påvirke næringsvirksomheten i gaten og i Midtbyen som helhet. Arbeidet med å etablere et
kollektivknutepunkt i Prinsensgate stanses. Midler som ikke benyttes til Olav Trygvassonsgt og
Prinsenkrysset settes av til å gjennomføre bussveg Reppe-Vikåsen.
Tiltak langs rute 5: Problemene med regulariteten i ruten kan i stor grad skyldes at ruten er svært
tungt belastet. Før det iverksettes trafikkregulerende tiltak skal det forsøkes andre tiltak, som økt
kapasitet og påstiging bak på bussen for å redusere stanstiden på holdeplasser. Videre gjennomføres
tiltak A og D.
Formannskapet ber om at det vurderes å i størst mulig grad etablere sambruksfelt på strekninger
hvor det i saken skisseres kollektivfelt.
Formannskapet aksepterer at det vurderes kollektivfelt på E6 sør, men forutsetter at en eventuell
innføring av tiltaket ikke medfører redusert kapasitet for øvrig trafikk på byens viktigste innfartsåre
sørfra.
Formannskapet ønsker at rutene Tillerbyen–Sluppen– Omkjøringsvegen–Ranheim og Byåsen–
Brattøra–Leangen etableres snarest mulig.
Alle tiltak vedrørende trikk – etterslep, fornyelse og utvidelse – tas ut av videre arbeid med
transport- og miljøpakken.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Brox fikk innstillingen 8 stemmer
(4Ap, 2SV, 1Sp, 1V) mot 3 stemmer (2H, 1FrP) avgitt for forslaget fremmet av Brox.
Merknaden fremmet av Sætran fikk ikke ytterligere tilslutning.

VEDTAK:
1) Oversikten over planlagte og mulige framkommelighetstiltak for buss tas til orientering.
Prioriteringer ut over 2011 må drøftes på ordinær måte i forhold til beslutningsregler for
Miljøpakken.
2) Følgende nye tiltak innenfor Trondheim kommunes ansvarsområde følges opp med videre
planlegging:
Kollektivfelt langs deler av Høgskoleringen. Tiltaket planlegges i samråd med
NTNU.
Bussveg fra Høgskoleringen til rundkjøring i Strindvegen. Planleggingen integreres
i arbeidet med øvrig arealplanlegging for Gløshaugen. Alternative løsninger kan
vurderes nærmere i løpet av den videre planprosessen.
Kollektivfelt i Jonsvannsvegen fra Kong Øysteins veg til Omkjøringsvegen.
3) Behovet for endringer i stamrutenettet og strekninger med kollektivprioritering gjennomgås i
forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.
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FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, V
Formannskapet forventer at antall busspassasjerer øker når vi nå har fått billigere periodekort
(månedspris satt ned fra kr. 685 til kr. 585). Samtidig har vi store forventninger til kortere reisetid,
holdeplassinformasjon, nye ruter og antallet avganger. For å minske tidsbruken på holdeplassen
forventer formannskapet fortgang i arbeidet med å få på plass elektroniske billettlesere ved flere
innganger på bussene. For å gjøre det mer attraktivt å velge kollektiv transport er det i tillegg viktig å
få på plass tilstrekkelig antall innfartsparkeringsplasser.
Det økte antallet passasjerer kan føre til utfordringer med fulle busser enkelte tider av døgnet.
Formannskapet vil presisere at man må gi busspassasjerene et kvalitativt godt tilbud som er billig,
tidsbesparende og ikke minst behagelig.

Sak 1/11
TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE
Forslag til innstilling:
1. Arbeid med fravær og grunnleggende ferdigheter skal være kommunens hovedbidrag for å få
ned frafallet i videregående skole.
2. Arbeidet med alternative læringsarenaer legges frem for formannskapet i en egen sak.
3. Bystyret ber om en egen sak om ungdomstrinnet
4. Antall kommunale lærlingeplasser vurderes i arbeidet med kommunens økonomiplan.
Behandling:
Sissel Trønsdal (Ap) fremmet følgende merknad som følger sakens videre behandling:
Det er viktig at elever som er i faresonen for frafall fanges opp umiddelbart man ser signalene, og at
de da motiveres gjennom tilbud om alternative opplæringsarenaer eller at andre tiltak iverksettes
straks.
Videre må rådmannen være oppmerksom på eventuelle enkeltskoler som har høyere frafallsprosent
enn andre – og iverksette tiltak umiddelbart.
Rådgivningstjenesten skal ha et spesielt fokus på jenter og realfag for å rekruttere flere jenter til disse
studiene. Det er i tillegg viktig å ha et særlig fokus på gutter og helsefag – for å rekruttere flere gutter
til disse.
Flere gutter enn jenter faller fra, og det er viktig å fokusere særskilt på underliggende årsaker til
dette.

Merethe Baustad Ranum (H) foreslo følgende som følger sakens videre behandling:
Bystyret understreker viktigheten av at Trondheim kommune i samarbeid med fylkeskommunen
legger best mulig til rette for at hver enkelt elev kan få brukt sine evner til beste for seg og samfunnet
gjennom et godt utdanningsløp. Frafall fra ønsket utdanning har svært store personlige og
samfunnsmessige omkostninger.
Er viktig prinsipp det har vært bred politisk enighet om, er at hver enkelt elev skal ha mulighet til å gå
på skole i sin hjemkommune.”
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Et viktig prinsipp det har vært bred politisk enighet om, er at hver enkelt elev skal ha mulighet til å gå
på skole i sin hjemkommune.
En ufrivillig pendling til skoler utenfor hjemkommunen, kan medføre at flere elever faller fra påbegynt
utdanningsløp.
Trondheim kommune er derfor bekymret over at det nå planlegges langt lavere kapasitet på
videregående studieplasser i Trondheim kommune – i særdeleshet i Midtbyen - enn det det er behov
for. Det vises i den forbindelse til Trondheim kommunes høringsuttalelse til Sør-Trøndelag
fylkeskommunes skolebruksplan i 2008, hvor Trondheim kommune advarte mot en slik utvikling.
Selv om vårt fylke har en relativt lav frafallsprosent i videregående skole, er det viktig å være i
forkant av utviklingen. For Trondheim kommune som er en by i stor vekst, er dette spesielt viktig.
Bystyret ber på denne bakgrunn ordføreren gå i dialog med fylkesordføreren om å planlegge for en
større kapasitet for elevplasser i videregående skoler i kommunen.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) ba rådmannen før komitebehandling av saken kontakte
fylkeskommunen for innhenting av faktaopplysninger angående frafall.

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
1. Arbeid med fravær og grunnleggende ferdigheter skal være kommunens hovedbidrag for å få
ned frafallet i videregående skole.
2. Arbeidet med alternative læringsarenaer legges frem for formannskapet i en egen sak.
3. Bystyret ber om en egen sak om ungdomstrinnet
4. Antall kommunale lærlingeplasser vurderes i arbeidet med kommunens økonomiplan.
Ranums forslag og Trønsdals merknad følger saken.

Sak 2/11
BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011 - TILSKUDD TIL
TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER
Trukket

Sak 3/11
VISTAMAR REHABILITERINGSSENTER SL. OPPNEVNING AV STYRE
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Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å opprette styre for Vistamar Rehabiliteringssenter SL.
Forslag til styremedlemmer og styreleder vil bli fremlagt i møtet.
Behandling:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo saken utsatt.
VEDTAK:
Saken utsatt til 18.01.2011.

Sak 4/11
OTTOSENPRISEN - PROSJEKT FRIVILLIGHETSPORTAL
Forslag til vedtak:
Formannskapet omdisponerer kr. 60.000 til prosjektet ”Ressursportal for studentfrivilligheten.
Inndekningen skjer ved å bruke prispenger kommunen har mottatt for studentarbeid.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet omdisponerer kr. 60.000 til prosjektet ”Ressursportal for studentfrivilligheten.
Inndekningen skjer ved å bruke prispenger kommunen har mottatt for studentarbeid.

Sak 5/11
INFORMASJON OM TILSYN MED VOKSENOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens informasjon om rapport fra Fylkesmannens tilsyn av
voksenopplæringen til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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Formannskapet tar rådmannens informasjon om rapport fra Fylkesmannens tilsyn av
voksenopplæringen til orientering.

Sak 6/11
TRØNDELAGSPLANEN 2009-2012 SAMHANDLINGSPROGRAM
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til Samhandlingprogram 2011 for oppfølging av Trøndelagsplanen 20092012.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til Samhandlingprogram 2011 for oppfølging av Trøndelagsplanen 20092012.

Sak 7/11
PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET I TRONDHEIM KOMMUNE
Forslag til 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:

VEDTAK:
Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
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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.

Sak 8/11
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015
Forslag til innstilling:
1. Plan for voksenopplæring med hovedstrategier 2011 - 2015 vedtas.
2. Planleggingen av en mulig samlokalisering av Trondheim kommunens voksenopplæring med
Sør-Trøndelag fylkeskommunes voksenopplæring ved nåværende Adolf Øiens videregående
skole videreføres.
Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av
saken:
1. Plan for voksenopplæring med hovedstrategier 2011 - 2015 vedtas.
2. Planleggingen av en mulig samlokalisering av Trondheim kommunens voksenopplæring med
Sør-Trøndelag fylkeskommunes voksenopplæring ved nåværende Adolf Øiens videregående
skole videreføres.

Sak 9/11
HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG
NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015)
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse til Ny Lov om kommunale helseog omsorgstjenester, Ny Folkehelselov og Nasjonal helse- og omsorgsplan.
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Trondheim kommune støtter vektleggingen av kommunal organisasjonsfrihet i høringsutkastet og
ønsker klarere avgrensing av statlig styringsrett i det endelige lovforslaget.
Trondheim kommune støtter ikke den foreslåtte medfinansieringsmodellen og forutsetter at en mulig
kommunal medfinansieringsmodell kombineres med mekanismer for å begrense enkeltkommuners
finansielle risiko. De økonomiske konsekvensene for kommunene må kartlegges bedre før endelig
finansieringsmodell vedtas. Økte kostnader for kommunene forutsettes fullfinansiert.
Behandling:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo at saken sendes Helse- og velferdskomiteen for uttalelse før
ferdigbehandling i formannskapet.
VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for uttalelse før ferdigbehandling i formannskapet.

Eventuelt:
1.Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte om brannen på UFFA-huset. Ordføreren ba
rådmannen snarest etablere et formelt samarbeid med driverne av UFFA slik at det er god dialog i
hele prosessen. Kommunaldirektør Morten Wolden bekreftet at kontakt vil bli tatt.
2. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte om trafikkforhold i Nordre Ilevollen

Møtet hevet kl. 10.30.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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