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Ordfører opplyste om at det i bystyreheftet var en feil i protokollen fra bystyrets møte 26.08 sak
114/10 Fastsetting av valgdag. PP stemme var avglemt, men er satt inn i originaldokumentet.
Det var meldt en inhabilitet til dagens møte. Rune Olsø (Ap) er inhabil i hht forvaltningslovens §6a i
sak 125/10 Holtermanns vei 1 med flere, da han er part i saken.
Det var ingen innsigelser til de øvrige representantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvidet taletid og ba om fullmakt til å ordne sakslista.

DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Harald Berg (FrP), fremmes av Hans Borge (FrP):
Lysregulering i krysset Heimdalsvegen - Søbstadvegen
2. Fra Harald Berg (FrP), fremmes av Hans Borge (FrP):
Begrensning/redusert bruk av veisalt
3. Fra Espen Agøy Hegge (KrF):
Ettåringer i kommunale barnehager
DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Harald Nissen (MDG):
Bygningsvern og ReBygg
2. Fra Aase Sætran (Ap):
Rimeligere byggekostnader og rimeligere drift av idrettshaller
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SAKSLISTE
Saksnr.
120/10

Arkivsaksnr.
10/34792
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I
TRONDHEIM KOMMUNE

66/10

10/2687
STATUS OG KRITERIER FOR TILDELING AV BRUKERSTYRT
PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

121/10

10/2671
HANDLINGSPROGRAM FOR KULTUR 2010 - 2013

122/10

10/29532
PLAN FOR SKOLEVURDERING

123/10

10/20242
FORSKRIFT - NYTT PUNKT - ORDENSREGLEMENT FOR
GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM

124/10

10/20242
FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM

125/10

05/3108
HOLTERMANNS VEI 1 MED FLERE - SALG

126/10

10/21407
BOTILTAK - STRATEGIER OG TJENESTEINNHOLD. AVLASTNING MÅL, STANDARD OG TJENESTEINNHOLD

127/10

08/26488
KYSTADBEKKEN, MELLOM HAUKVANG GNR/BNR 104/82 OG
KOMMUNAL TOMT VED LYSVERKVEIEN GNR/BNR 104/2027,
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING

128/10

09/49258
GEBYR FOR BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM. STATUS FOR
SESONGEN 2009/2010 OG VIDEREFØRING

129/10

10/19527
ÅSHEIMVEIEN 5/7 - FINANSIERING AV NYBYGG

130/10

10/35236
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DUGNAD FOR EN RENERE BY - PRIVAT FORSLAG FRA KRISTIAN
DAHLBERG HAUGE OG TERJE KULVIK (FRP)

131/10

10/25219
ETABLERING AV LUFTPUMPER I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG
FRA SVEIN OTTO NILSEN

132/10

10/35716
LOTTEMODELLEN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA ELIN
MARIE ANDREASSEN (FRP)

133/10

10/301
ENDRINGER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI
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Sak 120/10
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM
KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2009 MED
FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE INNKJØP
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret tar til orientering at kommunens sentrale aktører på innkjøpsområdet opplever
miljøvekting som tildelingskriterium som lite praktisk gjennomførbart og for rigid for enkelte
anskaffelser. Bystyret ber derfor rådmannen for de innkjøpsområdene der miljøvekting oppleves
som lite hensiktsmessig, vurdere alternative tiltak som kan bidra til å styrke miljøprofil ved
innkjøp.
3. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Erling Moe (V)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret tar til orientering at kommunens sentrale aktører på innkjøpsområdet opplever
miljøvekting som tildelingskriterium som lite praktisk gjennomførbart og for rigid for enkelte
anskaffelser. Bystyret ber derfor rådmannen for de innkjøpsområdene der miljøvekting oppleves
som lite hensiktsmessig, vurdere alternative tiltak som kan bidra til å styrke miljøprofil ved
innkjøp.
3. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Sak 66/10
STATUS OG KRITERIER FOR TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG
ASSISTANSE (BPA)
INNSTILLING
1. Brukere av BPA ordningen skal i fremtiden ha valget mellom en nyutviklet kommunal BPA
ordning eller ULOBA. Den kommunale BPA ordningen skal utvikles i samarbeid med
brukerorganisasjonene
2. Likebehandling av brukere sikres ved at under ellers like forutsetninger, har man tilsvarende
tildelte timer fra vedtak uavhengig av kommunal BPA eller ULOBA. Forvaltningskontorets
vedtak gis etter individuell grundig faglig vurdering for å kartlegge dimensjonen på
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bistandsbehovet. Rammen skal være den samme som kommunen ville gitt om den selv skulle
stått for og organisert tjenesteytingen.
3. BPA skal gjøre det mulig for brukeren å delta i et aktivt liv i og utenfor hjemmet. Det er en
forutsetning at Nav har innvilget støtte til arbeid eller studier.
4. Der kombinasjon av de ulike løsninger viser seg å være faglig god og driftsøkonomisk mest
hensiktsmessig, utarbeides en løsning i samarbeid med brukeren.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, Sp, PP følger saken:
I sakens intensjoner om bruk av kollektive løsninger forusettes det at bystyrets målsetning om at
brukerne skal kunne bo i egen bolig så lenge dette er faglig forsvarlig, understøttes.
Saksordfører: Åsmund Sunde Valseth (Rødt)
Behandling:
Åsmund Sunde Valseth (R) tok opp sitt tilbakesendelsesforslag fra møte i helse- og
velferdskomiteen 8.9.2010:
Å få organisert tjenestene gjennom en BPA-ordning betyr svært mye for personer med
assistansebehov. Det gir mer frihet og fleksibilitet, og gir mulighet til å delta i samfunnet på måter
mennesker uten assistansebehov tar for gitt.
Helse- og velferdskomiteen har holdt en åpen høring om BPA, og Bystyret merker seg at det er stor
avstand mellom Rådmannens saksframlegg og brukernes beskrivelse av situasjonen.
Rådmannens saksframlegg og forslag til innstilling ble skrevet før den åpne høringa. Med så ulike
oppfatninger av BPA-ordninga i Trondheim som nå er framkommet, finner ikke Bystyret å ha
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å fatte vedtak i saken.
På bakgrunn av dette ber Bystyret om at Rådmannen foretar en ny utredning av BPA-ordninga i
Trondheim.
I arbeidet med en ny utredning skal:
a) Brukerne, representert ved de brukerorganisasjonene med flest BPA-brukere, være med gjennom
hele prosessen.
b) Uloba, RO-senteret og andre som sitter på verdifull kompetanse på BPA gi innspill til
Rådmannen.
c) Erfaringer hentes fra andre kommuner med gode BPA-erfaringer, som Kristiansand.
Bystyret er positiv til en kommunal BPA-ordning som brukerne fritt kan velge, såfremt denne utvikles
i samarbeid med brukerorganisasjonene, og gir like mye brukerstyring som Ulobas BPA.
På bakgrunn av ny utredning bes Rådmannen komme tilbake med en ny sak om BPA i første halvdel
av 2011.
Votering:
Sunde Valseths tilbakesendelsesforslag fikk 19 stemmer (12FrP, 3V, 3R, 1DEM) og falt.
Trond Ole Svenkerud (PP) tok opp sin merknad fra møte i helse- og velferdskomiteen 8.9.2010:
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a. Bystyret er bekymret for redusert livskvalitet for brukere som dermed vil få avslag eller opphør
av eksisterende BPA grunnet 20-timersgrensen. Kriterier for rettighetsfesting må være brukers
behov og ikke antall timer.
b. Bystyret vil understreke den enkeltes rett til å velge tjenester ut i fra egne valg og behov.
Omfanget av tjenester (uansett valg av organisering) skal være i samsvar med kvalitetskrav og
rettigheter slik at den enkelte bruker får et likeverdig liv som andre trondheimsborgere på samme
alder.
c. Bystyret mener at BPA vil for mange være aktuelt for langt flere aktiviteter enn trening og fritid.
Et vedtak som begrenser BPA til dette vil undergrave helheten i BPA. BPA skal jo dekke mange
funksjoner i livet. Arbeid og/eller dagtilbud må nødvendigvis komme utenom BPA.
d. Bystyret vil bemerke at det blir uheldig å sammenlikne tjenester til unge mennesker med nedsatt
funksjonsevne og livslange bestandsbehov med andre mottakere av hjemmetjenester.
Ved vurdering av tjenestebehov er det nødvendig at tjenestene blir beskrevet detaljert og at
vedtaket inneholder hvor mange timer tjenestene utgjør per dag/uke. Kun tjenestebeskrivende
vedtak gjør evaluering og kvalitetskontroll vanskelig. Det gjør det også umulig å sammenlikne
kommunale tjenester med private tjenester.
e. Det kommunale tjenestetilbudet har et stort forbedringspotensiale mht å redusere antall ansatte
per bruker slik at tjenestene blir helhetlige og planlagte.
f. Bystyret forutsetter at kvaliteten på tjenesten og tilbud i timer ikke blir dårligere enn i dag og at
en eventuell endring må evalueres.
g. Bystyret understreker at gjennom ULOBA kan brukeren disponere timene til assistenten selv.
For eksempel kan assistenten bli med på overnattingsbesøk hos brukerens slekt. I pkt. 7 side 5
står det at brukeren ikke får tilgang til nattevakt som en hovedregel. Dette frarøver brukeren
frihet.
h. Brukerstyring av BPA-ordningen vil i stor grad føre til selvstendighet, og dermed å utvikle evnen
til selv å organisere/bestemme sin hverdag, og deltakelse i samfunnet. Dette er et viktig moment i
alle menneskers liv.
i. BPA-ordningen skal og må være utløst av tjenestemottakers behov. BPA-ordningen må fortsette
slik den er i dag. Det handler om forvaltning av tjenester til befolkningen.
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo alternativ til innstillingen:
1. BPA skal gjøre det mulig for brukeren å delta i et aktivt liv, både i og utenfor hjemmet.
2. Brukere som får vedtak om BPA, skal i fremtiden kunne velge mellom ULOBA, og en
kommunal BPA-ordning utviklet i samarbeid med brukerorganisasjonene. Dersom det foreligger
faglige og driftsmessige fordeler ved en kombinasjon av kommunal BPA og ULOBA, kan slike
løsninger utarbeides i samråd med bruker.
3. Assistansebehovet skal kartlegges gjennom en grundig faglig og individuell vurdering, før vedtak
fattes av forvaltningskontoret basert på den enkelte brukers assistansebehov. Bystyret mener
det er uheldig å arbeide ut ifra et tak på antall timer, slik det beskrives i saksfremlegget.
4. Bystyret er av den oppfatning av at færrest mulig ulike assistenter, skaper trygghet, stabilitet og
forutsigbarhet for brukeren. Dette bør derfor være et prioritert mål både i en kartleggingsfase,
og for kommunal BPA og punktvis assistanse.
5. Brukerne må sikres likebehandling, uavhengig av om brukeren velger ULOBA, kommunal BPA
eller en kombinasjonsløsning.
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6. Bystyret forutsetter at kvaliteten på tjenestene ikke blir redusert ved opprettelse av kommunal
BPA. Ordningen evalueres ett år etter oppstart.
Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Merknadsstillerne vil fremheve at det i utforming av tjenestetilbudet skal legges stor vekt på hva
klienten mener, jfr. Sosialtjenesteloven §8-4.
Av hensyn til at bruker skal ha få ulike hjelpere å forholde seg til, fastholder merknadsstillerne at
antall ulike assistenter pr. bruker må holdes på et absolutt minimum.
Merknadsstillerne ser besparelsene i å benytte seg av kollektive ordninger. Imidlertid er det slik at
noen bedre kan nyttiggjøre seg et 1:1 tilbud, fremfor kollektive løsninger. Dette må vektlegges i
tildeling og utforming av tjenester.
En ordning med deling av nattevakt, må ikke være til hinder for at personer med assistansebehov
skal kunne foreta reiser og overnattinger utenfor hjemmet. Dersom brukere ikke får muligheten til
selv å styre sine timer med assistanse, vil dette være i strid med formålet med BPA, slik det er
beskrevet i saksutredningen.
Merknadsstillerne er av den oppfatning at mange brukere i dag opplever å ha en BPA-ordning som
fungerer godt, i samarbeid med ULOBA. Dette arbeidet må videreføres.
John Stene (Ap) foreslo:
Pkt 3, siste setning strykes.
Åsmund Sunde Valseth (R) foreslo:
Pkt 2, siste setning strykes.
Linn Marita Brodal (SV) fremmet følgende merknad pva SV og Ap (erstatter flertallsmerknaden
fra komiteen):
Det er en målsetning at alle får bo i egen bolig så lenge som mulig.
Votering:
Andreassens forslag pkt 1-5 fikk 23 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 unntatt siste setning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 siste setning ble vedtatt mot 36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM)
Innstillingen pkt 3 første setning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 andre setning fikk ingen stemmer og falt.
Innstillingen pkt 4 ble vedtatt mot 17 stemmer (13FrP, 3R, 1DEM).
Andreassens forslag pkt 6 ble enstemmig vedtatt.
FrP, H, PP, V, KrF, DEM, Sp, MDG sluttet seg til merknaden fra SV og Ap.
V, PP, KrF, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
R, FrP, DEM sluttet seg til merknaden fra PP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1. Brukere av BPA ordningen skal i fremtiden ha valget mellom en nyutviklet kommunal BPA
ordning eller ULOBA. Den kommunale BPA ordningen skal utvikles i samarbeid med
brukerorganisasjonene.
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2. Likebehandling av brukere sikres ved at under ellers like forutsetninger, har man tilsvarende
tildelte timer fra vedtak uavhengig av kommunal BPA eller ULOBA. Forvaltningskontorets
vedtak gis etter individuell grundig faglig vurdering for å kartlegge dimensjonen på
bistandsbehovet. Rammen skal være den samme som kommunen ville gitt om den selv skulle
stått for og organisert tjenesteytingen.
3. BPA skal gjøre det mulig for brukeren å delta i et aktivt liv i og utenfor hjemmet.
4. Der kombinasjon av de ulike løsninger viser seg å være faglig god og driftsøkonomisk mest
hensiktsmessig, utarbeides en løsning i samarbeid med brukeren.
5. Bystyret forutsetter at kvaliteten på tjenestene ikke blir redusert ved opprettelse av kommunal
BPA. Ordningen evalueres ett år etter oppstart.
Følgende FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, FrP, H, PP, V, KrF, DEM, Sp, MDG:
Det er en målsetning at alle får bo i egen bolig så lenge som mulig.

Sak 121/10
HANDLINGSPROGRAM FOR KULTUR 2010 - 2013
INNSTILLING:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til Handlingsprogram for kultur 2010 – 2013.
FLERTALLSMERKNAD – V, MDG, Ap, SV, H, FrP:
Gratis/rimelige lokaler og rettferdige, treffsikre tilskuddsordninger er blant de aller viktigste
rammevilkårene for fritidskulturlivet og frivillige aktører, og rådmannen bes derfor om å sørge for
fortgang i arbeidet med utredningene som er på gang innenfor disse to satsningsområdene slik at
sakene kan komme til politisk behandling innen utgangen av 2010 og vi kan få på plass forbedringer
allerede fra 2011.
Saksordfører: Øyvind Brandtzæg (Ap)
Behandling:
Nina Wikan (H) foreslo endring i 2. prikkpunkt under satsingsområde 6:
Innføre større forutsigbarhet i driftstilskudd til lag og organisasjoner og utrede flerårige driftstilskudd.
Pål Morten Nerland (FrP) tok opp merknad fremmet av Harald Berg (FrP) i kultur, idrett og
friluftslivskomiteen 7.9.2010:
Det fastholdes en målsetting om at idretten, barne- og ungdomskultur og frivillige organisasjoner skal
få en større andel av bevilgningene til kultursektoren. Dette skal både gjelde ordinære bevilgninger
over kommunebudsjettet og fra kulturfondet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Wikans forslag ble vedtatt mot 9 stemmer (7SV, 2MDG).
KrF, PP, DEM, Sp sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.

Møteprotokoll for Bystyret, 23.09.2010 (10/35576)

9

Trondheim kommune
DEM, PP sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til Handlingsprogram for kultur 2010 – 2013.
Endring i 2. prikkpunkt under satsingsområde 6:
Innføre større forutsigbarhet i driftstilskudd til lag og organisasjoner og utrede flerårige driftstilskudd.
FLERTALLSMERKNAD – V, MDG, Ap, SV, H, FrP, KrF, PP, DEM, Sp:
Gratis/rimelige lokaler og rettferdige, treffsikre tilskuddsordninger er blant de aller viktigste
rammevilkårene for fritidskulturlivet og frivillige aktører, og rådmannen bes derfor om å sørge for
fortgang i arbeidet med utredningene som er på gang innenfor disse to satsningsområdene slik at
sakene kan komme til politisk behandling innen utgangen av 2010 og vi kan få på plass forbedringer
allerede fra 2011.

KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
KORTSPØRSMÅL
1. Hans Borge (FrP) begrunnet kortspørsmål innsendt av Harald Berg (FrP) om lysregulering i
krysset Heimdalsvegen – Søbstadvegen. Spørsmålet ble besvart av rådmann Elin Rognes Solbu.
2. Hans Borge (FrP) begrunnet kortspørsmål innsendt av Harald Berg (FrP) om
begrensning/redusert bruk av veisalt. Spørsmålet ble besvart av rådmann Elin Rognes Solbu.
3. Espen Agøy Hegge (KrF) begrunnet sitt kortspørsmål om ettåringer i kommunale barnehager.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
INTERPELLASJONER
1. Harald Nissen (MDG) begrunnet sin interpellasjon om bygningsvern og ReBygg.
Interpellasjonen ble besvart av rådmann Elin Rognes Solbu.
Harald Nissen (MDG), Aase Sætran (Ap) og Hilde Opoku (SV) foreslo:
Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak der mulig videreføring av hele eller deler av
ReByggs virksomhet drøftes i sammenheng med kontinuitet i tilgang på brukte bygningsdeler.
Saken bør inneholde forslag til tiltak for hvordan Trondheim kommune sammen med private
aktører kan styrke de praktiske sidene ved bygningsvernet i Trondheim.
Votering:
Nissens, Sætrans og Opokus forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak der mulig videreføring av hele eller deler av
ReByggs virksomhet drøftes i sammenheng med kontinuitet i tilgang på brukte bygningsdeler.
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Saken bør inneholde forslag til tiltak for hvordan Trondheim kommune sammen med private
aktører kan styrke de praktiske sidene ved bygningsvernet i Trondheim.

2. Aase Sætran (Ap) begrunnet sin interpellasjon om rimeligere byggekostnader og rimeligere
drift av idrettshaller. Interpellasjonen ble besvart av rådmann Elin Rognes Solbu.
Aase Sætran (Ap) foreslo:
Bystyret ber Rådmannen utarbeide en plan for rimelige større idrettsanlegg. Rådmannen bes gå i
dialog med idretten, og kommersielle aktører, for å samarbeide om både bygging og/eller drift
av anleggene slik at åpningstida kan utvides og flere kan benytte anleggene.
Rådmannen bes søke departement, ”Framtidens byer” og Enova om prosjektstøtte for
energieffektiviseringsforsøk i eksisterende og nye haller. Dagens anlegg har høye
energikostnader og det å få redusert disse kostnadene vil medføre rimeligere drift og mer
miljøvennlige bygg.
Votering:
Sætrans forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber Rådmannen utarbeide en plan for rimelige større idrettsanlegg. Rådmannen bes gå i
dialog med idretten, og kommersielle aktører, for å samarbeide om både bygging og/eller drift
av anleggene slik at åpningstida kan utvides og flere kan benytte anleggene.
Rådmannen bes søke departement, ”Framtidens byer” og Enova om prosjektstøtte for
energieffektiviseringsforsøk i eksisterende og nye haller. Dagens anlegg har høye
energikostnader og det å få redusert disse kostnadene vil medføre rimeligere drift og mer
miljøvennlige bygg.

Sak 122/10
PLAN FOR SKOLEVURDERING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forelagte Plan for skolevurdering og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.
Bystyret ber rådmannen i fremtidig sak om skoleeierrollen redegjøre for, og fremme forslag om,
hvordan Trondheim kommune bedre kan følge opp hver enkelt skole i forhold til kvalitetsutvikling.
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Bystyret ber rådmannen skissere hvordan slik oppfølging kan organiseres, samt synliggjøre eventuelt
ekstra ressurs/bemanningsbehov for et forbedret oppfølgingsarbeid på kvalitetsområdet.
Bystyret ber rådmannen gå i dialog med KFG (Kommunalt foreldreråd for grunnskolen) for å legge
til rette slik at FAU'ene ved de ulike skolene på en god måte kan sette skolevurdering og
kvalitetsutvikling på sin dagsorden.
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
Bengt Eidem (H) tok opp sitt forslag fra oppvekstkomiteen 8.9.2010:
Bystyret ber rådmannen fortsette med vurderingstiltaket "ekstern
skolevurdering" fra og med 2011. Hvis dette ikke lar seg ordne innenfor eksisterende
budsjettrammer bes rådmannen synliggjøre dette i budsjettforslaget for 2011, slik at bystyret kan
gjøre en prioritering.
Bengt Eidem (H) tok opp sin merknad pva H fra oppvekstkomiteen 8.9.2010:
Utviklingsenheten innenfor oppvekstområdet ble vedtatt lagt ned høsten 2008. Bystyret er bekymret
for at dette blant annet kan ha gått utover evnen kommunen har til å følge opp den enkelte skole, og
gjennom dette være en pådriver for kvalitetsutvikling på skoleområdet. I en situasjon med bedre
kommuneøkonomi vil bystyret se på muligheter for igjen å styrke kvalitetsarbeidet. Bystyret er særlig
opptatt av kvalitetsutvikling og oppfølging av de skolene som man på grunnlag av innsamlede data
kan si har større utfordringer enn andre.
Peder M. Lysestøl (R) foreslo:
1. Bruken av nasjonale prøver er både kostbart og tidkrevende. Tallene publisert i GSI viser
ubetydelige variasjoner fra år til år og informasjonsverdien er derfor svært liten. På bakgrunn av
dette vil bystyre arbeide for å avskaffe nasjonale prøver i grunnskolen.
2. Det omfattende systemet for plan og skolevurdering er vanskelig å forholde seg til for mange
foreldre. Særlig foreldre med innvandrerbakgrunn vil ha problemer med å følge med i det
omfattende rapportsystemet. Bystyret ber rådmannen ta kontakt med skolene slik at den enkelte
skole kan gi foreldre som trenger det nødvendig hjelp til å følge opp de kravene som stilles til
dem som foreldre.
Peder M. Lysestøl (R) fremmet følgende merknad pva R:
Bystyret vil uttrykke bekymring for de seinere årenes sterke tendens til byråkratisering av
grunnskolen. Dette kommer til uttrykk i et omfattende kontroll-og evalueringssystem og en
organisasjonsmodell som stiller store krav til elever og foreldre. Mange lærere oppfatter
styringsmodellen som stressende og påpeker at det tar ”fokuset bort fra hovedoppgaven
undervisning”(Jfr. Drøftingsprotokoll). Foreldre føler at skolen krever stadig mer av deres fritid og at
det er vanskelig å følge opp barna i skolen. Dette er særlig vanskelig for foreldre med flere barn i
skolen og for mange innvandrerforeldre. Bystyret ber rådmannen forberede en sak som fokuserer på
disse problemstillingene.
Siri Holm Lønseth (H) foreslo følgende tilleggsforslag:
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Bystyret ber rådmannen gjennomføre elevundersøkelsen på alle trinn i ungdomsskolen årlig fra
skoleåret 11/12.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Lønseths forslag fikk 26 stemmer (13H, 12FrP, 1PP) og falt.
Lysestøls forslag 1 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Lysestøls forslag 2 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Eidems forslag fikk 42 stemmer for (13H, 12FrP, 7SV, 3V, 3KrF, 2Sp, 1PP, 1DEM) og 42
stemmer mot (37Ap, 3R, 2MDG). Forslaget falt ved ordførers dobbeltstemme.
DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
FrP, PP, V sluttet seg til merknaden fra H, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret vedtar forelagte Plan for skolevurdering og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.
Bystyret ber rådmannen i fremtidig sak om skoleeierrollen redegjøre for, og fremme forslag om,
hvordan Trondheim kommune bedre kan følge opp hver enkelt skole i forhold til kvalitetsutvikling.
Bystyret ber rådmannen skissere hvordan slik oppfølging kan organiseres, samt synliggjøre eventuelt
ekstra ressurs/bemanningsbehov for et forbedret oppfølgingsarbeid på kvalitetsområdet.
Bystyret ber rådmannen gå i dialog med KFG (Kommunalt foreldreråd for grunnskolen) for å legge
til rette slik at FAU'ene ved de ulike skolene på en god måte kan sette skolevurdering og
kvalitetsutvikling på sin dagsorden.

Sak 123/10
FORSKRIFT - NYTT PUNKT - ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I
TRONDHEIM
INNSTILLING:
Bystyret vedtar nytt punkt til ordensreglement for grunnskolen i Trondheim,
jfr. opplæringsloven § 2-9.
Nytt punkt 9 under § 5 Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglementet:
”9. Karakter i orden og oppførsel
Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en
eller flere regler i dette ordensreglementet, eller den enkelte skoles tilleggsreglement. I tillegg
kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om
en enkelthendelse jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5.”
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Nytt punkt 9 i forskriften trer i kraft ved bystyrets vedtak.
Saksordfører: Francis N. T. Chagula (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar nytt punkt til ordensreglement for grunnskolen i Trondheim,
jfr. opplæringsloven § 2-9.
Nytt punkt 9 under § 5 Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglementet:
”9. Karakter i orden og oppførsel
Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en
eller flere regler i dette ordensreglementet, eller den enkelte skoles tilleggsreglement. I tillegg
kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om
en enkelthendelse jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5.”
Nytt punkt 9 i forskriften trer i kraft ved bystyrets vedtak.

Sak 125/10
HOLTERMANNS VEI 1 MED FLERE - SALG
INNSTILLING:
Holtermanns vei 1 med flere selges til Entra Eiendom AS for 91 millioner kroner.
Saksordfører: Torgeir Gimse (Ap)
Behandling:
- Rune Olsø (Ap) fratrådte pga inhabilitet. Gunhild Rem (Ap) tiltrådte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Holtermanns vei 1 med flere selges til Entra Eiendom AS for 91 millioner kroner.

-

Gunhild Rem (Ap) fratrådte. Rune Olsø (Ap) tiltrådte.
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Sak 124/10
FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM
INNSTILLING:
1.
Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole i Trondheim kommune. IKT-reglementet
regulerer elevenes bruk av IKT-ressurser, og kommer som et tillegg til Ordensreglementet.
2.
IKT-reglementet trer i kraft ved bystyrets vedtak.
FLERTALLSMERKNAD – R, Ap, SV, H, FrP, V:
Opplæringen må ta hensyn til elevenes ulike bakgrunnskunnskaper i bruk av IKT.
Bystyret understreker at elevene må få kunnskap om hvilke problemer som kan oppstå ved feilaktig
bruk av IKT. Bystyret vurderer å innarbeide det som et punkt i ordensreglementet.
Saksordfører: Anette L. Havmo (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
MDG, DEM, PP, KrF sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
VEDTAK:
1.
2.

Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole i Trondheim kommune. IKT-reglementet
regulerer elevenes bruk av IKT-ressurser, og kommer som et tillegg til Ordensreglementet.
IKT-reglementet trer i kraft ved bystyrets vedtak.

FLERTALLSMERKNAD – R, Ap, SV, H, FrP, V, MDG, DEM, PP, KrF:
Opplæringen må ta hensyn til elevenes ulike bakgrunnskunnskaper i bruk av IKT.
Bystyret understreker at elevene må få kunnskap om hvilke problemer som kan oppstå ved feilaktig
bruk av IKT. Bystyret vurderer å innarbeide det som et punkt i ordensreglementet.

Sak 126/10
BOTILTAK - STRATEGIER OG TJENESTEINNHOLD. AVLASTNING - MÅL,
STANDARD OG TJENESTEINNHOLD
INNSTILLING
1. Bystyret vedtar følgende strategier for etablering av boliger for personer mellom 18 - 67 år med
funksjonsnedsettelse:
a) Botiltakene skal være kostnadseffektive.
b) Brukemedvirkning skal ivaretas.
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

c) Felles arena for å fremme sosial kontakt der det er ønskelig.
d) Boligen skal ha universell utforming.
e) Samlokaliserte boliger skal ha en fysisk utforming som legger til rette for fellesskap og
ivaretakelse av individuelle behov.
Bystyret vedtar tjenesteinnhold for brukere i botiltak, slik det fremgår av saksfremlegget.
Størrelsesbegrensningen på botiltak for utviklingshemmede opprettholdes som generell regel.
Unntaksvis kan man opprette boliger med flere brukere der dette er sambygginger/
nabobygginger med private aktører eller ved tilfeller hvor man ser betydelig faglig fordel med
større enheter. Uttalelser fra brukere og brukerorganisasjoner må vekstlegges. Slike tilfeller skal
behandles politisk.
Ved planlegging av nye boliger bør man basere denne på vurderinger av brukerbehov,
driftsøkonomi og utvikling av gode fagmiljø. Man må inkludere brukerne tidligst mulig for
utvikling av individuelle løsninger i boligen, sett i relasjon til utviklingshemmingen.
På bakgrunn av resultatene i brukerundersøkelsen fra sommeren 2009 skal og må den
individuelle aktiviseringen av brukere opprioriteres av ansatte og ledere. Brukernes individuelle
interesser/ferdigheter skal kartlegges og videreutvikles i boligen Det skal skapes en sammenheng
mellom den enkelte brukers interessearenaer gjennom at personalet skal samarbeide nært med
pårørende, skole/dagtilbud og aktivitetstilbud. Boligen har ansvaret for dette. Det er et
lederansvar at bruker motiveres til videre utvikling av egne interesser.
Rådmannen iverksetter utvikling og oppstart av en kulturell ”spaserstokk” for denne
brukergruppen, tilsvarende de øvrige kultursatsningene innen skole, barnehage og eldreområdet.
Bystyret vedtar mål og innhold for omsorgspersoner som innvilges avlastning og innhold i
tjenestene for personer som er på avlastningsopphold, slik det fremgår av saksutredningen og
vedtaket.
Bystyret vedtar at tilbud om avlastningsopphold må være individuelt tilpasset, med fokus på
forutsigbarhet og individuelle behov.

Saksordfører: Øyvind Brastein (Ap)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) tok opp sin merknad fra helse- og velferdskomiteen 8.9.2010:
Merknadsstillerne fastholder at tilfeller hvor man går utover 9 boliger pr. botiltak, fortsatt skal være
unntaket.
Merknadsstillerne forutsetter at det ikke benyttes noen form tvang i forbindelse med flytting av
brukere, og at enhver flytting av beboere må skje av egen fri vilje og av eget ønske.
Det fremgår av saken at det ikke kan forventes at kommunen tilbyr maksimal avlastningsopphold
(inntil 50 % av et kalenderår), dersom omsorgspersonen(e) avslår tilbud om kommunal bolig og
tjenester til den omsorgstrengende. Merknadsstillerne vil understreke at det tilbudet som er
presentert må være tilfredsstillende i forhold til brukers behov, før en slik praksis kan vurderes.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
DEM, MDG sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
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1. Bystyret vedtar følgende strategier for etablering av boliger for personer mellom 18 - 67 år med
funksjonsnedsettelse:
a) Botiltakene skal være kostnadseffektive.
b) Brukemedvirkning skal ivaretas.
c) Felles arena for å fremme sosial kontakt der det er ønskelig.
d) Boligen skal ha universell utforming.
e) Samlokaliserte boliger skal ha en fysisk utforming som legger til rette for fellesskap og
ivaretakelse av individuelle behov.
2. Bystyret vedtar tjenesteinnhold for brukere i botiltak, slik det fremgår av saksfremlegget.
3. Størrelsesbegrensningen på botiltak for utviklingshemmede opprettholdes som generell regel.
Unntaksvis kan man opprette boliger med flere brukere der dette er sambygginger/
nabobygginger med private aktører eller ved tilfeller hvor man ser betydelig faglig fordel med
større enheter. Uttalelser fra brukere og brukerorganisasjoner må vekstlegges. Slike tilfeller skal
behandles politisk.
4. Ved planlegging av nye boliger bør man basere denne på vurderinger av brukerbehov,
driftsøkonomi og utvikling av gode fagmiljø. Man må inkludere brukerne tidligst mulig for
utvikling av individuelle løsninger i boligen, sett i relasjon til utviklingshemmingen.
5. På bakgrunn av resultatene i brukerundersøkelsen fra sommeren 2009 skal og må den
individuelle aktiviseringen av brukere opprioriteres av ansatte og ledere. Brukernes individuelle
interesser/ferdigheter skal kartlegges og videreutvikles i boligen Det skal skapes en sammenheng
mellom den enkelte brukers interessearenaer gjennom at personalet skal samarbeide nært med
pårørende, skole/dagtilbud og aktivitetstilbud. Boligen har ansvaret for dette. Det er et
lederansvar at bruker motiveres til videre utvikling av egne interesser.
6. Rådmannen iverksetter utvikling og oppstart av en kulturell ”spaserstokk” for denne
brukergruppen, tilsvarende de øvrige kultursatsningene innen skole, barnehage og eldreområdet.
7. Bystyret vedtar mål og innhold for omsorgspersoner som innvilges avlastning og innhold i
tjenestene for personer som er på avlastningsopphold, slik det fremgår av saksutredningen og
vedtaket.
8. Bystyret vedtar at tilbud om avlastningsopphold må være individuelt tilpasset, med fokus på
forutsigbarhet og individuelle behov.

Sak 127/10
KYSTADBEKKEN, MELLOM HAUKVANG GNR/BNR 104/82 OG KOMMUNAL
TOMT VED LYSVERKVEIEN GNR/BNR 104/2027, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar offentlig reguleringsplan for Kystadbekken (mellom Haukvang gnr./bnr. 104/82, og
kommunal tomt ved Lysverkveien, gnr./bnr. 104/2027) som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Trondheim kommune senest datert 04.09.2009 med bestemmelser senest datert 27.05.2010.
Bystyret understreker at man bør forsøke å opparbeide stien etter prinsippene om universell
utforming der det er mulig.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG)
Behandling:
Hans Borge (FrP) tok opp sin merknad fra byutviklingskomiteen 9.9.2010:
Bystyret mener at de private grunneierne som blir berørt av reguleringsplanen, bør få en akseptabel
erstatning beregnet ut i fra eiendommenes markedsverdi.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
V, KrF sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret vedtar offentlig reguleringsplan for Kystadbekken (mellom Haukvang gnr./bnr. 104/82, og
kommunal tomt ved Lysverkveien, gnr./bnr. 104/2027) som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Trondheim kommune senest datert 04.09.2009 med bestemmelser senest datert 27.05.2010.
Bystyret understreker at man bør forsøke å opparbeide stien etter prinsippene om universell
utforming der det er mulig.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 128/10
GEBYR FOR BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM. STATUS FOR SESONGEN
2009/2010 OG VIDEREFØRING
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar å avvikle piggdekkavgiften slik at denne ikke videreføres for sesongen 2010/11,
da målsettingen om 80% piggfriandel anses oppnådd.
2. Bystyret vedtar at dekkrefusjonsordningen videreføres fram til 31.12.2010 etter samme
prinsipper som forrige sesong. Ordningen omfatter bileiere bosatt i Trondheim, bileiere som
studerer i Trondheim og bileiere som bor i annen kommune og jobber i Trondheim.
3. Bystyret slutter seg til foreslått bidrag fra piggdekkfondet til økt vinterdriftstandard på
kommunalt vegnett.
Saksordfører: Hans Borge (FrP).
Behandling:
Tone Stav (H) tok opp sitt forslag pva H, FrP, V fra byutviklingskomiteen 9.9.2010:
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Bystyret viser til sak 470/08, med beskrivelse av konsekvenser av for lave bevilgninger til
vintervedlikeholdet.
Bystyret ber rådmannen i budsjett og økonomiplan 2011-2015 legge frem et forslag til opptrapping
av vintervedlikeholdet i planperioden, både for å oppveie bortfallet av inntekter fra piggdekkavgiften
og for å styrke det samlede nivået på vintervedlikeholdet.
Bystyret forutsetter at piggdekkfondet blir benyttet til vintervedlikehold i løpet av de neste fire
sesonger.
Heidi Eidem (Ap) og Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo:
1. Det skal fortsatt jobbes aktivt for å motivere bilister til å kjøre piggfritt
2. Rådmannen skal holde bystyret orientert om utviklingen i bruk av piggfrie vinterdekk, bl.a ved
tellinger og brukerundersøkelser.
3. Bystyret ber rådmannen se bort fra gjeldende regelverk i påvente av en avgjørelse fra
vegdirektoratet
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Bystyret slår fast at det ikke er aktuelt å gjeninnføre piggdekkavgift i Trondheim.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo punkt 2 første setning endret til:
Bystyret vedtar at dekkrefusjonsordningen videreføres fram til 31.12.2011 etter samme prinsipper
sin forrige sesong.
Torleif Hugdahl (SV) fremmet følgende merknad pva SV og MDG:
1. Merknadsstiller registrerer at et flertall i bystyret går inn for å fjerne piggdekkavgiften, til tross
for at grenseverdiene for svevestøv ble overskredet også i 2009. Avgiften har vært et viktig
virkemiddel for å få ned konsentrasjonene av svevestøv i Trondheim.
2. Uten en piggdekkavgift blir det enda viktigere å redusere trafikkmengden i sentrale områder i
Trondheim for å sikre en luftkvalitet som ikke er helseskadelig. Redusert trafikk vil ikke bare
redusere mengden svevestøv, men også mengden NOx hvor Trondheim også ligger an til å
overskride forskriftskravet.
Torleif Hugdahl (SV) tok pva SV og MDG opp mindretallsmerknaden fra byutviklingskomiteen
9.9.2010:
Bystyret mener at piggdekkavgift er et treffsikkert virkemiddel for å øke bruken av piggfridekk og
bedre luftkvaliteten i byen. Hensynet til luftkvaliteten i Trondheim må være det overordnete målet
med avgiften. Bystyret ønsker å videreføre avgift på piggdekkbruk. Pengene som kommer inn skal i
sin helhet brukes til et styrket hensiktsmessig vintervedlikehold, generelt vedlikehold av kommunale
veier og miljøtiltak som har til hensikt å bedre luftkvaliteten i Trondheim.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Innstillingen pkt 1 ble vedtatt mot 14 stemmer (7SV, 3R, 2Sp, 2MDG).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2 og Byrkjeflots forslag ble innstillingen vedtatt med
48 stemmer (37 Ap, 7SV, 2Sp, 1PP, 1DEM) mot 36 stemmer (13H, 12FrP, 3V, 3KrF, 3R,
2MDG) avgitt for Byrkjeflots forslag.
Innstillingen pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Dahlberg Hauges forslag fikk 13 stemmer (12FrP, 1DEM) og falt.
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Eidems og Agøy Hegges forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Eidems og Agøy Hegges forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
Eidems og Agøy Hegges forslag 3 ble vedtatt mot 14 stemmer (7SV, 3R, 2Sp, 2MDG).
Stavs forslag fikk 33 stemmer (13H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt
Sp, R sluttet seg til mindretallsmerknaden fra komiteen v/SV og MDG, som dermed ble en
mindretallsmerknad.
Sp, R sluttet seg til merknaden fra SV og MDG, del 1, som dermed ble en mindretallsmerknad.
V, KrF, R, Sp sluttet seg til merknaden fra SV og MDG, del 2, som dermed ble en
mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Bystyret vedtar å avvikle piggdekkavgiften slik at denne ikke videreføres for sesongen 2010/11,
da målsettingen om 80% piggfriandel anses oppnådd.
Bystyret vedtar at dekkrefusjonsordningen videreføres fram til 31.12.2010 etter samme
prinsipper som forrige sesong. Ordningen omfatter bileiere bosatt i Trondheim, bileiere som
studerer i Trondheim og bileiere som bor i annen kommune og jobber i Trondheim.
Bystyret slutter seg til foreslått bidrag fra piggdekkfondet til økt vinterdriftstandard på
kommunalt vegnett.
Det skal fortsatt jobbes aktivt for å motivere bilister til å kjøre piggfritt
Rådmannen skal holde bystyret orientert om utviklingen i bruk av piggfrie vinterdekk, bl.a ved
tellinger og brukerundersøkelser.
Bystyret ber rådmannen se bort fra gjeldende regelverk i påvente av en avgjørelse fra
vegdirektoratet.

Sak 129/10
ÅSHEIMVEIEN 5/7 - FINANSIERING AV NYBYGG
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner prosjektkostnader til nybygg i Åsheimvegen 7, innenfor en kostnadsramme på
kr 42 903 000. Prosjektet finansieres innenfor tidligere vedtatt investeringsbudsjett og
finansieringsramme.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
Notat fra rådmannen datert 20.9.2010 ble delt ut på møtet.
Ingvill Kvernmo (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap:
Finansiering av denne typen nybygg er vanskelig å vurdere uten å ha bakgrunnsmateriale i form av
nøkkeltall for kostnader med tilsvarende bygging i egen kommune og sammenlignbare kommuner.
Merknadsstiller ønsker at det i framtidige saker av denne karakter framkommer tydelig hvordan
kostnaden for det enkelte prosjektet plasseres seg i en slik sammenligning. Samtidig må det
synliggjøres hvilke vurderinger som ligger til grunn hvis prosjektene har noen spesielle kostnads
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drivere som må vurderes i en slik sammenligning. Dette gjelder blant annet spesielle krav fra
beboerne og energiløsninger som det er viktig å gjennomføre i forhold til klimaplanen.
Det foretas i dag en standardisering av byggevirksomheten i Trondheim Kommune, men det er i flere
saker framkommet et ønske om vurdering av en økt standardisering av byggemåte i denne typen
prosjekter for å sikre en mest mulig rasjonell utbygging. Det understrekes at dette ikke står i konflikt
med individuell vurdering av behov i hvert enkelt prosjekt, men en sikring av at det velges løsninger
som ikke i unødvendig grad øker kostnadene i prosjektene i forhold til faktorer som tomtevalg,
eksteriør og byggetekniske løsninger. Rådmannen bes vurdere en slik standardisering, gjerne i
samarbeid med Husbanken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
H, FrP, SV, V, KrF, R, Sp, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner prosjektkostnader til nybygg i Åsheimvegen 7, innenfor en kostnadsramme på
kr 42 903 000. Prosjektet finansieres innenfor tidligere vedtatt investeringsbudsjett og
finansieringsramme.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, SV, V, KrF, R, Sp, MDG, PP, DEM:
Finansiering av denne typen nybygg er vanskelig å vurdere uten å ha bakgrunnsmateriale i form av
nøkkeltall for kostnader med tilsvarende bygging i egen kommune og sammenlignbare kommuner.
Merknadsstiller ønsker at det i framtidige saker av denne karakter framkommer tydelig hvordan
kostnaden for det enkelte prosjektet plasseres seg i en slik sammenligning. Samtidig må det
synliggjøres hvilke vurderinger som ligger til grunn hvis prosjektene har noen spesielle kostnads
drivere som må vurderes i en slik sammenligning. Dette gjelder blant annet spesielle krav fra
beboerne og energiløsninger som det er viktig å gjennomføre i forhold til klimaplanen.
Det foretas i dag en standardisering av byggevirksomheten i Trondheim Kommune, men det er i flere
saker framkommet et ønske om vurdering av en økt standardisering av byggemåte i denne typen
prosjekter for å sikre en mest mulig rasjonell utbygging. Det understrekes at dette ikke står i konflikt
med individuell vurdering av behov i hvert enkelt prosjekt, men en sikring av at det velges løsninger
som ikke i unødvendig grad øker kostnadene i prosjektene i forhold til faktorer som tomtevalg,
eksteriør og byggetekniske løsninger. Rådmannen bes vurdere en slik standardisering, gjerne i
samarbeid med Husbanken.

Sak 130/10
DUGNAD FOR EN RENERE BY - PRIVAT FORSLAG FRA KRISTIAN DAHLBERG
HAUGE OG TERJE KULVIK (FRP)
INNSTILLING
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Bystyret synes det er viktig å ha en helhetlig innsats mot forsøpling av byen. For at Trondheim skal
holdes ren er det viktig at kommunen samarbeider tett med næringsliv, privatpersoner, lag og
organisasjoner.
Bystyret mener at det ble gjort en grundig behandling av forsøplingsproblematikken i Bystyresak
33/09 (Aktiv innsats mot forsøpling) og i Formannskapssak 252/08 (Handlingsplan mot forsøpling.)
Bystyret ønsker derfor ikke å be rådmannen om en ny utredning om dette temaet. Bystyret ønsker å
konsentrere ressursene til konkrete tiltak knyttet til vedtakene som allerede er gjort, samt å gjøre de
ordningene kommunen har bedre kjent.
Saksordfører: Arne Byrkjeflot (R)
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp FrPs opprinnelige forslag:
Bystyret ber om at det legges fram en helhetlig sak med tiltak for å få i gang en fellesdugnad for en
renere by. Saken skal inneholde vurdering av virkemidler som skissert over for å sikre et samarbeid
mellom frivillige lag og organisasjoner, offentlige myndigheter og næringsliv for å oppnå en renere og
triveligere by.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Dahlberg Hauges forslag ble innstillingen vedtatt med
67 stemmer (37Ap, 12H, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp) mot 16 stemmer (12FrP, 2MDG, 1PP,
1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
VEDTAK:
Bystyret synes det er viktig å ha en helhetlig innsats mot forsøpling av byen. For at Trondheim skal
holdes ren er det viktig at kommunen samarbeider tett med næringsliv, privatpersoner, lag og
organisasjoner.
Bystyret mener at det ble gjort en grundig behandling av forsøplingsproblematikken i Bystyresak
33/09 (Aktiv innsats mot forsøpling) og i Formannskapssak 252/08 (Handlingsplan mot forsøpling.)
Bystyret ønsker derfor ikke å be rådmannen om en ny utredning om dette temaet. Bystyret ønsker å
konsentrere ressursene til konkrete tiltak knyttet til vedtakene som allerede er gjort, samt å gjøre de
ordningene kommunen har bedre kjent.

Sak 131/10
ETABLERING AV LUFTPUMPER I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN
OTTO NILSEN
INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten gjennom miljøpakken til å etablere sykkelpumper på
naturlige plasser i Trondheim.
Slike sykkelpumper er i dag utplassert i Østersund i Sverige og er mye i bruk.
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Det bør i den videre utredning se på muligheten til at luftpumpene kan være reklamefinansierte, slik at
prosjektet kan være mest mulig selvfinansierende.
Saksordfører: Roar Aas (Ap).
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 132/10
LOTTEMODELLEN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA ELIN MARIE
ANDREASSEN (FRP)
INNSTILLING:
Bystyret ber Rådmannen fortsette og intensivere sitt gode arbeid med Livsgledesykehjemmene.
Saksordfører: Gerda Rekstad (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 133/10
ENDRINGER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI
Forslag til innstilling:
Kirsten Petersen fritas fra sine verv for resten av perioden.
Ottar Michelsen velges som ny 4.vararepresentant i Byutviklingskomiteen for resten av perioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kirsten Petersen fritas fra sine verv for resten av perioden.
Ottar Michelsen velges som ny 4.vararepresentant i Byutviklingskomiteen for resten av perioden.
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Møtet hevet kl. 2210.

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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