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Møteinnkalling, Bystyret, 26.08.2010

1

Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
Ordfører opplyste om følgende:
Siden forrige bystyremøte var behandlet tre saker etter kommunelovens § 13, det vil si med
formannskapet satt som bystyre:
Sak 221/10 FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV
HOPPBAKKENE I GRANÅSEN
Sak 222/10 NY RÅDMANN
Sak 234/10 KONSTITUERING AV RÅDMANN
På plassene var lagt ut sakene:
Sak 117/10 ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET (SØKNAD OM PERMISJON)
Sak 118/10 ENDRINGER FOR FREMSKRITTSPARTIET
Sak 119/10 NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN
Saksprotokollene fra bygningsrådet og byutviklingskomiteen i sak 109/10 var lagt ut på plassene, da
det var feil protokoll i bystyrets hefte.
Torgny Hagerup (FrP) fremmet protokolltilførsel om for sent utsendte dokumenter.
Protokolltilførselen er vedlagt.
Det var ikke meldt inhabilitet til dagens møte. Det var heller ingen innsigelse til 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 PRIVATE FORSLAG:
1. Fra Elin Marie Andreassen (FrP):
Lotte-modellen i Trondheim
2. Fra Kristian Dahlberg Hauge og Morten Kokaas (FrP):
Endringer i kontrollkomiteens reglement – innkalling til åpne høringer
3. Fra Yngve Brox (H):
Kommunens innkjøpsreglement
4. Fra Kristian Dahlberg Hauge og Terje Kulvik (FrP):
Dugnad for en renere by
DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Svein Otto Nilsen (DEM ):
Motorsykkelklubbers fremtid
2. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Omsorgsboliger etter at leietaker dør
3. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Prioriteres flyktninger i boligkøen i Trondheim?
DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Yngve Brox (H):

Nordre Avlastningsveg
Dagens kulturinnslag fra Trondheim kommunale kulturskole var ved Kari Strandjord, som framførte
”Kokopelli” av Katherine Hoover på fløyte.

SAKSLISTE
Saksnr.
101/10

Arkivsaksnr.
10/16682
REGNSKAPSREVISJON- REGNSKAPSFUNKSJONEN I TRONDHEIM
KOMMUNE

102/10

10/20526
FORVALTNINGSREVISJON: KVALITET I SYKEHJEM - RANHEIM
SYKEHJEM

103/10

10/21598
REHABILITERING AV KALVSKINNET SKOLE

104/10

10/30648
KOMMUNAL GARANTI SVERRESBORG IDRETTSFORENING

105/10

05/40035
RESERVEVANN SPILLVANN MELHUS TRONDHEIM GODKJENNING AV AVTALER MED MELHUS KOMMUNE

106/10

10/11525
LOKAL FORSKRIFT FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV
AVLØPSANLEGG, TRONDHEIM KOMMUNE

107/10

05/21342
DELER AV HØIEGGEN - BUENGET, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

108/10

07/20790
KROKSTIEN 16, 18 OG 20, REGULERINGSPLAN

109/10

07/40813
KONGENS GATE 30 (PRINSEN HOTELL), REGULERINGSPLAN

110/10

08/44054
SELSBAKKVEGEN 3 OG 5, PRIVAT REGULERINGSPLAN

111/10

09/34618
REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLØSHAUGEN, 405/177

112/10

09/34808
NORDRE AVLASTNINGSVEG BRATTØRA FRIOMRÅDE, DETALJERT
REGULERINGSPLAN

113/10

10/18889

MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV
VEDTAKSPROTOKOLL
114/10

10/17628
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011- FASTSETTING
AV VALGDAG

115/10

10/32034
FIRBEINTE I KOMMUNENS TJENESTE - PRIVAT FORSLAG FRA
ELIN MARIE ANDREASSEN OG TERJE JUSTIN ØSTHUS (FRP)

116/10

10/301
ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET

117/10

10/301
ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET(SØKNAD OM PERMISJON)

118/10

10/301
ENDRINGER FOR FREMSKRITTSPARTIET

119/10

10/301
NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN

Sak 101/10
REGNSKAPSREVISJON- REGNSKAPSFUNKSJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
1. Bystyret ber rådmannen iverksette de tiltakene som revisjonen har anbefalt i revisjonsrapporten,
jfr. punktene gjengitt i saksfremlegget.
2. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til formannskapet om oppfølgingen av
revisjonsrapporten innen 01.11. 2010.
For øvrig tas rapporten til orientering.
Saksordfører: Rita Kumar (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1Ap).
VEDTAK:
1.
2.

Bystyret ber rådmannen iverksette de tiltakene som revisjonen har anbefalt i revisjonsrapporten,
jfr. punktene gjengitt i saksfremlegget.
Bystyret ber rådmannen om å rapportere til formannskapet om oppfølgingen av
revisjonsrapporten innen 01.11. 2010.

For øvrig tas rapporten til orientering.

Sak 102/10
FORVALTNINGSREVISJON: KVALITET I SYKEHJEM - RANHEIM SYKEHJEM
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at kvaliteten på brukermedvirkning, bokvalitet og individuell behandling
på Ranheim sykehjem i hovedsak er tilfredsstillende i forhold til de vurderingskrav som er
gjennomgått.
2. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til formannskapet om oppfølgingen av
revisjonsrapporten innen 01.11. 2010, og ber om at sykehjemmets arbeid med å bedre
helseoppfølging, avvikshåndtering, og aktivisering av beboere får spesielt fokus.
3. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Jorunn Kofoed (FrP)
Behandling:
Peder M. Lysestøl (R): foreslo nytt pkt. 2:

Bystyret kan ikke si seg tilfreds med bemanningssituasjonen, helseoppfølging, avvikshåndtering og
aktivisering. Særlig alvorlig er det at bemanningen om natten er redusert med 1 stilling (25 %). Det er
viktig at revisjonsrapporten følges opp og at det rapporteres innen 01.11.2010 til Bystyret med
særlig fokus på de svakhetene som er påpekt. Bystyret ber også om at det legges fram en plan for
videre undersøkelser av sykehjemssituasjonen.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF, Ap, H, FrP, SV, V, Sp:
Bystyret mener det er svært viktig med aktivisering ved sykehjemmet, og det er derfor viktig at
ordninga med sertifisering av livsgledesykehjem fortsetter. De eldre skal ha aktiviseringstilbud som
ivaretar den enkeltes fysiske, psykiske, kulturelle, sosiale og åndelige behov. Bystyret vil derfor peke
på muligheten til å oppnå disse målene ved et konkret og forpliktende samarbeid med de frivillige
organisasjonene.
Votering:
Innstillingen pkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2 og Lysestøls forslag ble innstillingen vedtatt med 53
stemmer (36Ap, 7SV, 2V, 3KrF, 2Sp, 2MDG, 1PP) mot 32 stemmer (1Ap, 13H, 13FrP, 1V, 3R,
1DEM)
MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF m fl.
VEDTAK:
1.

2.

3.

Bystyret er tilfreds med at kvaliteten på brukermedvirkning, bokvalitet og individuell behandling
på Ranheim sykehjem i hovedsak er tilfredsstillende i forhold til de vurderingskrav som er
gjennomgått.
Bystyret ber rådmannen om å rapportere til formannskapet om oppfølgingen av
revisjonsrapporten innen 01.11. 2010, og ber om at sykehjemmets arbeid med å bedre
helseoppfølging, avvikshåndtering, og aktivisering av beboere får spesielt fokus.
Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, H, FrP, SV, V, Sp, MDG, PP, DEM:
Bystyret mener det er svært viktig med aktivisering ved sykehjemmet, og det er derfor viktig at
ordninga med sertifisering av livsgledesykehjem fortsetter. De eldre skal ha aktiviseringstilbud som
ivaretar den enkeltes fysiske, psykiske, kulturelle, sosiale og åndelige behov. Bystyret vil derfor peke
på muligheten til å oppnå disse målene ved et konkret og forpliktende samarbeid med de frivillige
organisasjonene.

Sak 103/10
REHABILITERING AV KALVSKINNET SKOLE
INNSTILLING:
Skoleanlegget på Kalvskinnet rehabiliteres for 35 mill kr. Rehabiliteringen finansieres ved låneopptak
og innenfor vedtatt låneramme i budsjett 2010. Låneutgiftene dekkes delvis av husleie fra en ekstern
leietaker ut fra leietakers bruksandel av bygget.

Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
Trond Svenkerud (PP) foreslo:
Dersom kostnadsoverslaget på 35 millioner kroner står i fare for å bli overskredet, ber bystyret om
at spørsmål om tilleggsbevilgning behandles av bystyret.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Svenkeruds forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Skoleanlegget på Kalvskinnet rehabiliteres for 35 mill kr. Rehabiliteringen finansieres ved låneopptak
og innenfor vedtatt låneramme i budsjett 2010. Låneutgiftene dekkes delvis av husleie fra en ekstern
leietaker ut fra leietakers bruksandel av bygget.
Dersom kostnadsoverslaget på 35 millioner kroner står i fare for å bli overskredet, ber bystyret om
at spørsmål om tilleggsbevilgning behandles av bystyret.

Sak 104/10
KOMMUNAL GARANTI SVERRESBORG IDRETTSFORENING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr.1 300 000,- som Sverresborg idrettsforening,
fotballavdeling, tar opp i Sparebanken Midt-Norge i forbindelse med skifte av kunstgressdekke på
Havsteinbanen.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 300 000,2. Garantansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garanti gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt
Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Lars Tvete (H) fremmet følgende merknad pva H:

Bystyret ber om at rådmannen ved årsrapporten gir en utdypende oversikt over kommunale garantier
til idrettsanlegg og lignende.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FrP, KrF, PP, V, DEM, Sp, Ap, SV, MDG, R sluttet seg til merknaden fra H.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr.1 300 000,- som Sverresborg idrettsforening,
fotballavdeling, tar opp i Sparebanken Midt-Norge i forbindelse med skifte av kunstgressdekke på
Havsteinbanen.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 300 000,2. Garantansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garanti gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, KrF, PP, V, DEM, Sp, Ap, SV, MDG, R:
Bystyret ber om at rådmannen ved årsrapporten gir en utdypende oversikt over kommunale garantier
til idrettsanlegg og lignende.

Sak 105/10
RESERVEVANN SPILLVANN MELHUS TRONDHEIM - GODKJENNING AV
AVTALER MED MELHUS KOMMUNE
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner avtalen ”RSMT – Avtale om gjennomføring og kostnadsfordeling”.
Bystyret godkjenner avtalen ”RSMT - Avtale om eierskap, forsyning, drift, vedlikehold og
investeringer”.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, Sp, H, FrP, V, KrF, SV:
Bystyret ber om at det tas en gjennomgang av kostnadsnivå i prosjektet. Det er viktig at det også
innenfor VAR-området holdes en nøktern standard. For øvrig vises til vedtatt budsjett for 2010,
hvor bystyret ber rådmannen beskrive muligheter for effektiviseringstiltak eller omorganisering
innenfor VAR-området, med tanke på å holde gebyrene til byens innbyggere så lave som mulig.
Saksordfører: Arne Bjørlykke (Ap)

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
PP, DEM, MDG, Sp sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner avtalen ”RSMT – Avtale om gjennomføring og kostnadsfordeling”.
Bystyret godkjenner avtalen ”RSMT - Avtale om eierskap, forsyning, drift, vedlikehold og
investeringer”.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, Sp, H, FrP, V, KrF, SV, PP, DEM, MDG, Sp:
Bystyret ber om at det tas en gjennomgang av kostnadsnivå i prosjektet. Det er viktig at det også
innenfor VAR-området holdes en nøktern standard. For øvrig vises til vedtatt budsjett for 2010,
hvor bystyret ber rådmannen beskrive muligheter for effektiviseringstiltak eller omorganisering
innenfor VAR-området, med tanke på å holde gebyrene til byens innbyggere så lave som mulig.

Sak 106/10
LOKAL FORSKRIFT FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV
AVLØPSANLEGG, TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg.
Det nye gebyrsystemet trer i kraft 01.01.2011.
Saksordfører: Arne Bjørlykke (Ap)
Behandling:
Jan B Vindheim (MDG) fremmet følgende merknad pva MDG:
Bystyret ønsker at det fortsatt legges til rette for lokal biologisk kloakk-håndtering, dersom slike
anlegg er i samsvar med tidigere vedtatte forskrifter i Trondheim Kommune.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV, R, PP, V, KrF, DEM, FrP, Ap, Sp, H sluttet seg til merknaden fra MDG
VEDTAK:
Bystyret vedtar lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg.
Det nye gebyrsystemet trer i kraft 01.01.2011.

FLERTALLSMERKNAD – MDG, SV, R, PP, V, KrF, DEM, FrP, Ap, Sp, H:
Bystyret ønsker at det fortsatt legges til rette for lokal biologisk kloakk-håndtering, dersom slike
anlegg er i samsvar med tidigere vedtatte forskrifter i Trondheim Kommune.

Sak 107/10
DELER AV HØIEGGEN - BUENGET, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for deler av Høieggen - Buenget som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Rojo Arkitekter AS, datert 28.1.2009, sist endret 2.7.2010, med bestemmelser sist
endret 2.7.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Tone Stav (H).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for deler av Høieggen - Buenget som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Rojo Arkitekter AS, datert 28.1.2009, sist endret 2.7.2010, med bestemmelser sist
endret 2.7.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 108/10
KROKSTIEN 16, 18 OG 20, REGULERINGSPLAN
INNSTILLING
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Krokstien som vist på kart i målestokk 1:500, merket
Voll Arkitekter AS, datert 23.11.2007, sist endret 29.06.2010 og i bestemmelser sist endret
10.06.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslov av 1985 § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Jens Dale Røttereng (Ap).
Behandling:
Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Krokstien som vist på kart i målestokk 1:500, merket
Voll Arkitekter AS, datert 23.11.2007, sist endret 29.06.2010 og i bestemmelser sist endret
10.06.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslov av 1985 § 27-2 nr. 1.

Sak 109/10
KONGENS GATE 30 (PRINSEN HOTELL), REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kongens gate 30 (Prinsen hotell) som vist på kart i målestokk
1:500, merket pka ARKITEKTER, senest datert 26.05.10 med bestemmelser senest datert
26.05.10.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, KrF, SV, FrP:
Det bør kreves energiplaner for utbygginger over et visst volum. Rådmannen bes komme tilbake med
en orientering om hvordan dette kan gjøres.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV)
Behandling:
To notater fra rådmannen var sendt medlemmene i forkant av møtet:
• Notat datert 20.8.2010 om ventilasjonsanlegg
• Notat datert 24.8.2010 om avfallssug
Torleif Hugdahl (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp og MDG:
1. Nybygg mot Holstveita nordside gis skråtak og tilpasses den øvrige bebyggelsen, jfr.
Byantikvarens kommentar pkt.3.
2. Kieglekroa bes bevart, i den grad det er mulig, og gis en synlig, lett tilgjengelig adkomst for
eksempel gjennom et portrom, jfr. Byantikvarens kommentar pkt. 2.
3. Ved gjennomføring av utbyggingen ber en om at det vurderes søppelsug i området.
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo:
Andelen glass i fasader må ikke overstige 50%
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vindheims forslag fikk 12 stemmer (7SV, 3R, 2MDG) og falt.
Hugdahls forslag 1 ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 3V, 3KrF)

Hugdahls forslag 2 ble vedtatt mot 13 stemmer (13H)
Hugdahls forslag 3 ble vedtatt mot 16 stemmer (13H, 3KrF)
H, R, PP, DEM, V, Sp sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kongens gate 30 (Prinsen hotell) som vist på kart i målestokk
1:500, merket pka ARKITEKTER, senest datert 26.05.10 med bestemmelser senest datert
26.05.10.
Nybygg mot Holstveita nordside gis skråtak og tilpasses den øvrige bebyggelsen, jfr. Byantikvarens
kommentar pkt.3.
Kieglekroa bes bevart, i den grad det er mulig, og gis en synlig, lett tilgjengelig adkomst for eksempel
gjennom et portrom, jfr. Byantikvarens kommentar pkt. 2.
Ved gjennomføring av utbyggingen ber en om at det vurderes søppelsug i området.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, KrF, SV, FrP, H, R, PP, DEM, V, Sp:
Det bør kreves energiplaner for utbygginger over et visst volum. Rådmannen bes komme tilbake med
en orientering om hvordan dette kan gjøres.

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJONER
PRIVATE FORSLAG
1. Ordfører foreslo privat forslag fra Elin Marie Andreassen (FrP) om Lotte-modellen i
Trondheim oversendt helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret.
2. Ordfører foreslo privat forslag fra Kristian Dahlberg Hauge og Morten Kokaas (FrP) om
endringer i kontrollkomiteens reglement – innkalling til åpne høringer oversendt kontrollkomiteen
for innstilling til bystyret.
3. Ordfører foreslo privat forslag fra Yngve Brox (H) om kommunens innkjøpsreglement
oversendt finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret.
4. Ordfører foreslo privat forslag fra Kristian Dahlberg Hauge og Terje Kulvik (FrP) om
dugnad for en renere by oversendt finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret.

KORTSPØRSMÅL
1. Svein Otto Nilsen (DEM ) begrunnet sitt kortspørsmål om motorsykkelklubbers fremtid.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
2. Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om omsorgsboliger etter at leietaker
dør. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.

3.

Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om prioritering av flyktninger i
boligkøen i Trondheim. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen.

INTERPELLASJONER
1. Yngve Brox (H) begrunnet sin interpellasjon om Nordre Avlastningsveg. Interpellasjonen ble
besvart av ordføreren.
Yngve Brox (H) foreslo:
Bystyret mener tiltakene som ble gjennomført for å redusere kapasiteten på vegnettet, og tiltakene
som er planlagt, er unødvendige. Tiltakene vil føre til mer forurensning fra trafikken og vil være til
hinder for folk som må inn til Midtbyen. Tiltakene kan være en trussel mot handelen i Midtbyen.
Bystyret ber derfor om at tiltakene reverseres.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
Bystyret mener det er nødvendig med tiltak for å sikre at bilister ikke kjøre gjennom Sentrum når de
kan bruke Nordre avlastningsvei. Spesielt når det er bom på Sluppen og ikke i Kongens gate.
Bystyret beklager at den løsning som er valgt, med punktbelastning, fører til at slike fysiske tiltak er
nødvendige.
Bystyret ber om at det startes arbeid med en mer rettferdig innkreving i form av veiprising eller
bomring slik at det ikke blir lønnsomt å velge å kjøre gjennom sentrum. Denne plan må være klar før
kommunevalget og vedtas i god tid før neste stortingsbehandling.
Bystyret ber om at det snarest innføres 30 km. fartsgrense innenfor elveslyngen, helt fra Ilakrysset.
Bystyret ber om at arbeidet med ny kollektivterminal omkring Prinsenkrysset blir forsert og at all
bilkjøring gjennom dette kryss da opphører.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo tillegg:
Det avstengte felt sør for Ilaparken åpnes for syklister.
Votering:
Brox’ forslag fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Byrkjeflots tilleggsforslag ble vedtatt mot 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM)
VEDTAK:
Det avstengte felt sør for Ilaparken åpnes for syklister.

Sak 110/10
SELSBAKKVEGEN 3 OG 5, PRIVAT REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:

Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Selsbakkvegen 3 og 5 som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Eggen arkitekter as, datert 16.11.2009, sist endret 5.7.2010, med bestemmelser sist
endret 5.7.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM).
Behandling:
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo endring i reguleringsbestemmelser pkt 4.6., 3. avsnitt:
Ordene ”flate tak eller” tas ut.
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo:
Forslaget avvises da utnyttelsen er for høy.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Nilsens forslag ble innstillingen vedtatt mot 6 stemmer
(3R, 2MDG, 1DEM) avgitt for Nilsens forslag.
Vindheims forslag fikk 13 stemmer (7SV, 3R, 2MDG, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Selsbakkvegen 3 og 5 som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Eggen arkitekter as, datert 16.11.2009, sist endret 5.7.2010, med bestemmelser sist
endret 5.7.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 111/10
REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLØSHAUGEN, 405/177
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av del av Gløshaugen, 405/177 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Pir II arkitektkontor AS, datert 17.12.2009, senest endret 05.07.2010
og i bestemmelser senest endret 05.07.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Per Digre (Ap)
Behandling:
Geir Waage (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, KrF, Sp, MDG:
FNs generalforsamling skal i høst formelt vedta opprettelsen av et FN-panel for naturmangfold. Sør
Korea, Brasil og Frankrike har blitt lansert som mulige lokaliseringssteder i tillegg til Trondheim.
Merknadsstillerne mener et slikt panel vil passe godt inn på Gløshaugen i det nye forskningsbygget
sammen med NINA. Et FN-panel lokalisert her vil medføre behov for ytterligere areal enn det som

det legges opp til i reguleringssaken. Bystyret vil derfor signalisere en positiv holdning til en utvidelse
til en hel, ikke inntrukket toppetasje, dvs en 5 etasje med kontorareal innenfor regulert cotehøyde på
teknisk rom. Merknadsstillerne finner det naturlig at en slik utvidelse kan komme som en
dispensasjonssøknad knyttet til byggesaken. Dispensasjonssøknaden skal gis prioritet og behandles
av bygningsrådet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
H, FrP, V, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m fl
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av del av Gløshaugen, 405/177 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Pir II arkitektkontor AS, datert 17.12.2009, senest endret 05.07.2010
og i bestemmelser senest endret 05.07.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, KrF, Sp, MDG, H, FrP, V, PP, DEM:
FNs generalforsamling skal i høst formelt vedta opprettelsen av et FN-panel for naturmangfold. Sør
Korea, Brasil og Frankrike har blitt lansert som mulige lokaliseringssteder i tillegg til Trondheim.
Merknadsstillerne mener et slikt panel vil passe godt inn på Gløshaugen i det nye forskningsbygget
sammen med NINA. Et FN-panel lokalisert her vil medføre behov for ytterligere areal enn det som
det legges opp til i reguleringssaken. Bystyret vil derfor signalisere en positiv holdning til en utvidelse
til en hel, ikke inntrukket toppetasje, dvs en 5 etasje med kontorareal innenfor regulert cotehøyde på
teknisk rom. Merknadsstillerne finner det naturlig at en slik utvidelse kan komme som en
dispensasjonssøknad knyttet til byggesaken. Dispensasjonssøknaden skal gis prioritet og behandles
av bygningsrådet.

Sak 112/10
NORDRE AVLASTNINGSVEG BRATTØRA FRIOMRÅDE, DETALJERT
REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Nordre Avlastningsveg, Brattøra friområde som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Arkitektkontor AS og Statens Vegvesen, Region Midt, datert
16.11.2009, senest revidert 29.06.2009 med bestemmelser senest revidert 29.06.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, MDG, H, FrP, KrF, DEM:
Bystyret ser mange fordeler med alternativ 2 med nytt sjøbad. En ny bygningsmasse ved sjøbadet vil
tilpasse seg den estetiske oppgraderingen av området og er derfor til å foretrekke framfor å flytte
eksisterende bygningsmasse. Rådmannen bes, i samarbeid med Statens Vegvesen, søke å finne
finansiering for merkostnaden på ca kr 1 000 000.-. Rådmannen bes også arbeide med muligheten

for ekstern finansiering av merkostnaden, og legge fram en sak for formannskapet for om mulig
realisere et slikt prosjekt.
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere et svømmebasseng (25 meter) på land ved
Sjøbadet. Dette for å gjøre området ennå mer attraktivt for flere brukere. Bassenget kan
eksempelvis plasseres i tilknytning til foreslåtte friområde på St. Olavs Pir. Bystyret ber rådmannen
kontakte stiftelsen Pirbadet, idretten og eventuelt andre eksterne samarbeidspartnere om de kan
bidra både med investeringer og drift for til å få realisert et slikt basseng. Rådmannen bes legge fram
en sak som omhandler plassering og finansiering for om mulig realisere et slikt prosjekt.
Saksordfører: Eva Mohn (FrP).
Behandling:
Harald A. Nissen (MDG) fremmet følgende merknad pva MDG, Ap, SV, KrF:
I reguleringsplanen går det fram at støyreduksjon langs friområdet har vært en utfordring (se side
196). Det er viktig for helheten i prosjektet at man lykkes med å skape mindre støyutsatte soner
langs promenaden. Denne utfordringen bør være en prioritert oppgave ved realiseringen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
R, PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen
FrP, R, H, PP, V, DEM, Sp sluttet seg til merknaden fra MDG m fl
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Nordre Avlastningsveg, Brattøra friområde som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Arkitektkontor AS og Statens Vegvesen, Region Midt, datert
16.11.2009, senest revidert 29.06.2009 med bestemmelser senest revidert 29.06.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, MDG, H, FrP, KrF, DEM, R, PP:
Bystyret ser mange fordeler med alternativ 2 med nytt sjøbad. En ny bygningsmasse ved sjøbadet vil
tilpasse seg den estetiske oppgraderingen av området og er derfor til å foretrekke framfor å flytte
eksisterende bygningsmasse. Rådmannen bes, i samarbeid med Statens Vegvesen, søke å finne
finansiering for merkostnaden på ca kr 1 000 000.-. Rådmannen bes også arbeide med muligheten
for ekstern finansiering av merkostnaden, og legge fram en sak for formannskapet for om mulig
realisere et slikt prosjekt.
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere et svømmebasseng (25 meter) på land ved
Sjøbadet. Dette for å gjøre området ennå mer attraktivt for flere brukere. Bassenget kan
eksempelvis plasseres i tilknytning til foreslåtte friområde på St. Olavs Pir. Bystyret ber rådmannen
kontakte stiftelsen Pirbadet, idretten og eventuelt andre eksterne samarbeidspartnere om de kan
bidra både med investeringer og drift for til å få realisert et slikt basseng. Rådmannen bes legge fram
en sak som omhandler plassering og finansiering for om mulig realisere et slikt prosjekt.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, SV, KrF, FrP, R, H, PP, V, DEM, Sp:

I reguleringsplanen går det fram at støyreduksjon langs friområdet har vært en utfordring (se side
196). Det er viktig for helheten i prosjektet at man lykkes med å skape mindre støyutsatte soner
langs promenaden. Denne utfordringen bør være en prioritert oppgave ved realiseringen.

Sak 113/10
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
INNSTILLING:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2009 til orientering.
Følgende FLERTALLSMERKNADER fra partiene KrF, Ap, FrP, H, SV følger saken videre:
1. Til 28/8 Lærerrollen: Komiteen forutsetter at vedtatte ”Strategier og tiltak for utvikling av
lærerrollen”, implementeres fortløpende slik at de viktigste grep er på plass i 2011.
2. Til 186/08 Evaluering av barnevern: Komiteen forutsetter at den lenge bebudede saken med
gjennomgang av kommunens barnevern blir fremmet for behandling tidlig nok til at nødvendige tiltak
som haster kan hensyntas i budsjettet for 2011.
Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Notat fra rådmannen datert 20.8.2010 var sendt medlemmene i forkant av møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
R, PP, V, DEM, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknadene fra komiteen.
VEDTAK:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2009 til orientering.
FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, FrP, H, SV, R, PP, V, DEM, Sp, MDG:
1. Til 28/8 Lærerrollen: Komiteen forutsetter at vedtatte ”Strategier og tiltak for utvikling av
lærerrollen”, implementeres fortløpende slik at de viktigste grep er på plass i 2011.
2. Til 186/08 Evaluering av barnevern: Komiteen forutsetter at den lenge bebudede saken med
gjennomgang av kommunens barnevern blir fremmet for behandling tidlig nok til at nødvendige tiltak
som haster kan hensyntas i budsjettet for 2011.

Sak 114/10
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011- FASTSETTING AV
VALGDAG

INNSTILLING:
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 avholdes 1 dags valg mandag 12.09.2011.
Saksordfører: Ole Kristian Lundereng (Ap)
Behandling:
Jon Gunnes (V) foreslo:
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 avholdes 2 dagers valg søndag den 11.09 og
mandag den 12.09.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Gunnes’ forslag ble innstillingen vedtatt med 78
stemmer (37Ap, 13H, 13FrP, 7SV, 3KrF, 2Sp, 2MDG, 1PP) mot 7 stemmer (3V, 3R, 1DEM)
avgitt for Gunnes’ forslag.
VEDTAK:
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 avholdes 1 dags valg mandag 12.09.2011.

Sak 115/10
FIRBEINTE I KOMMUNENS TJENESTE - PRIVAT FORSLAG FRA ELIN MARIE
ANDREASSEN OG TERJE JUSTIN ØSTHUS (FRP)
INNSTILLING:
Bystyret er kjent med at Trondheim kommune har kommet langt med slike tiltak, og bystyret ber
Rådmannen fortsette det gode arbeidet som er igangsatt.
Saksordfører: Ola Johnsen Lenes (Ap)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo tillegg til innstillingen:
2. Bystyret ber Rådmannen ha fokus på at slike tiltak må bli tilgjengelig for flest mulig.
3. Bystyret oppfordrer til utstrakt bruk av frivillige, for å sikre et bredest mulig aktivitetstilbud.
Trond Svenkerud (PP) foreslo:
Bystyret ser det ikke som sin oppgave å pålegge institusjonene å drive med aktiviteter som ikke
hører naturlig inn i omsorgsarbeidet. Hygieneproblemer er et vesentlig moment her som også må vies
oppmerksomhet.
Dersom den enkelte institusjon finner at kontakt med dyr kan være positivt for beboere, bør dette
gjennomføres uten at personalet pålegges dette arbeidet i tilegg til pleieoppgavene.
Votering:

Svenkeruds forslag fikk 2 stemmer (1H, 1PP) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.

Bystyret er kjent med at Trondheim kommune har kommet langt med slike tiltak, og bystyret
ber Rådmannen fortsette det gode arbeidet som er igangsatt.
2. Bystyret ber Rådmannen ha fokus på at slike tiltak må bli tilgjengelig for flest mulig.
3. Bystyret oppfordrer til utstrakt bruk av frivillige, for å sikre et bredest mulig aktivitetstilbud.

Sak 116/10
ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET
Forslag til innstilling:
Vibeke Sivertsen fritas fra sitt verv som fast representant i Bystyret og i Oppvekstkomiteen for
resten av perioden.
Kristin Sæther fritas fra sitt verv som fast representant i Bystyret og i Helse- og velferdskomiteen for
resten av perioden.
Cath. Jane Ramfjord fortsetter som fast representant i Bystyret og i Helse- og Velferdskomiteen for
resten av perioden.
Jan-Åge Sneve Gundersen går inn som fast representant i Bystyret og i Oppvekstkomiteen for resten
av valgperioden.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i styret for Singsaker Studenterhjem,
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i ”De 8 storlegatene”
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i Dispacheur Knoff og hustrus legat.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i Enkefru Parelius legat.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i Helmer Lundgrens legat.
Vervene i legatene gjelder fram til 31.12.2011.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Vibeke Sivertsen fritas fra sitt verv som fast representant i Bystyret og i Oppvekstkomiteen for
resten av perioden.

Kristin Sæther fritas fra sitt verv som fast representant i Bystyret og i Helse- og velferdskomiteen for
resten av perioden.
Cath. Jane Ramfjord fortsetter som fast representant i Bystyret og i Helse- og Velferdskomiteen for
resten av perioden.
Jan-Åge Sneve Gundersen går inn som fast representant i Bystyret og i Oppvekstkomiteen for resten
av valgperioden.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i styret for Singsaker Studenterhjem,
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i ”De 8 storlegatene”
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i Dispacheur Knoff og hustrus legat.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i Enkefru Parelius legat.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som vararepresentant i Helmer Lundgrens legat.
Vervene i legatene gjelder fram til 31.12.2011.

Sak 117/10
ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET(SØKNAD OM PERMISJON)
Forslag til vedtak:
Tonje Bakke innvilges permisjon ut året 2010.
Thomas Ngari Wanjohi rykker opp som fast representant i Bystyret og fast i Byutviklingskomiteen
under Bakkes permisjon ut året 2010.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Tonje Bakke innvilges permisjon ut året 2010.
Thomas Ngari Wanjohi rykker opp som fast representant i Bystyret og fast i Byutviklingskomiteen
under Bakkes permisjon ut året 2010.

Sak 118/10
ENDRINGER FOR FREMSKRITTSPARTIET
Forslag til innstilling:
Julie Hjemås Gule fritas fra Bystyret og Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for resten av perioden.
Arnt Inge Enoksen fritas fra Bystyret og Oppvekstkomiteen for resten av perioden.

Trondheim kommune
Thomas Jacobsson fritas fra Bystyret og Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for resten av
perioden.
Pål Morten Nerland og Bjørn Hildrum går inn som faste representanter i Bystyret for resten av
perioden.
Morten Ellefsen går fra Finans- og næringskomiteen til Oppvekstkomiteen for resten av perioden.
Pål Morten Nerland går inn i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for resten av perioden.
Bjørn Hildrum går inn i Finans- og næringskomiteen for resten av perioden.
May Leen Holm velges som siste vara i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for resten av perioden.
Karl Egil Rønning velges som siste vara i Kontrollkomiteen for resten av perioden.
Ellen Johansen velges som siste vara i Byutviklingskomiteen for resten av perioden.
Hanne D. Søttar velges som siste vara i Finans- og næringskomiteen for resten av perioden.
Marianne Lehn velges som siste vara til Formannskapet for resten av perioden.
Sivert Haugen Bjørnstad velges som ny representant i Trondheim Studentråd for resten av perioden.
Kristian Dahlberg Hauge velges som fast representant i ”De 8 Storlegater”
Kristian Dahlberg Hauge velges som fast representant Dispacheur Knoff og hustrus legat
Kristian Dahlberg Hauge velges som fast representant Enkefru Parelius legat
Kristian Dahlberg Hauge velges som fast representant Helmer Lundgrens legat.
Kristian Dahlberg Hauge velges som vararepresentant i Overskattetakstutvalget
Vervene i legatene og i Overskattetakstutvalget gjelder fram til 31.12.2011.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Julie Hjemås Gule fritas fra Bystyret og Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for resten av perioden.
Arnt Inge Enoksen fritas fra Bystyret og Oppvekstkomiteen for resten av perioden.
Thomas Jacobsson fritas fra Bystyret og Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for resten av
perioden.
Pål Morten Nerland og Bjørn Hildrum går inn som faste representanter i Bystyret for resten av
perioden.
Morten Ellefsen går fra Finans- og næringskomiteen til Oppvekstkomiteen for resten av perioden.
Pål Morten Nerland går inn i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for resten av perioden.
Bjørn Hildrum går inn i Finans- og næringskomiteen for resten av perioden.
May Leen Holm velges som siste vara i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for resten av perioden.
Karl Egil Rønning velges som siste vara i Kontrollkomiteen for resten av perioden.
Ellen Johansen velges som siste vara i Byutviklingskomiteen for resten av perioden.
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Trondheim kommune
Hanne D. Søttar velges som siste vara i Finans- og næringskomiteen for resten av perioden.
Marianne Lehn velges som siste vara til Formannskapet for resten av perioden.
Sivert Haugen Bjørnstad velges som ny representant i Trondheim Studentråd for resten av perioden.
Kristian Dahlberg Hauge velges som fast representant i ”De 8 Storlegater”
Kristian Dahlberg Hauge velges som fast representant Dispacheur Knoff og hustrus legat
Kristian Dahlberg Hauge velges som fast representant Enkefru Parelius legat
Kristian Dahlberg Hauge velges som fast representant Helmer Lundgrens legat.
Kristian Dahlberg Hauge velges som vararepresentant i Overskattetakstutvalget
Vervene i legatene og i Overskattetakstutvalget gjelder fram til 31.12.2011.

Sak 119/10
NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN
Forslag til innstilling:
Kontrollkomiteen 2007 – 2011. Fra 26.08.2010:
Faste medlemmer:
1. Kenneth T. Kjelsnes, SV, 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
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:
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Trondheim kommune
1.
2.
3.
4.
5.

Torfinn Svanem, FrP
Geir Almaas, FrP
Kent Johansen, FrP
Roger Skjetlein, Frp
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. Fra 26.08.2010:
Faste medlemmer:
1. Kenneth T. Kjelsnes, SV, 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
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
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Trondheim kommune
2.
3.
4.
5.

Geir Almaas, FrP
Kent Johansen, FrP
Roger Skjetlein, Frp
Karl Egil Rønning, FrP

Vara for nr 7:
1. Kitt Larsen, KrF
2. Fred Helmersen, PP
3. Magne Mæhre, V
4. Bjarne Mathisen, DEM

Møtet hevet kl. 2100

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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