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De meldte forfall ble enstemmig godkjent.
Ordfører foreslo sak 18/10 FINANSFORVALTNINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE sendt
tilbake til Kontrollkomiteen og revisjonen.
Ordfører opplyste om tilleggssak: Sak 24/10 FRITAK/SUPPLERINGSVALG TIL
KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE, som er lagt
på plassene og er utsendt på e-post.
Innkalling og sakliste med nevnte endringer ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om at det var meldt en inhabilitet til dagens møte:
John Stene (Ap) anser seg som inhabil jfr forvaltningslovens §6 andre ledd i sak 20/10
UTVIKLINGEN AV DET SPESIALPEDAGOGISKE TILBUDET I TRONDHEIMSSKOLEN,
da han er ansatt i enhet som blir berørt
Det var ingen innsigelse til andre av representantenes habilitet
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.
DET VAR MELDT FØLGENDE PRIVATE FORSLAG:
1.
2.

Fra Harald Berg (FrP):
Lysregulering i krysset Søbstadveien/ Heimdalsveien v Bunnpris
Fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Økt bruk av lokale folkeavstemminger

DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1.
2.

Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Kartlegging av mulig strålefare fra sendere
Fra Peder Martin Lysestøl (R):
Bussruter i Trondheim

DET VAR MELDT FØLGENDE PRIVATE INTERPELLASJONER:
1.
2.
3.
4.

Fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Fjern hall- og baneleie
Fra Kjetil Utne (H):
Trondheim kommune og servicekvalitet
Fra Peder Martin Lysestøl (R):
Krav til fosterheimer og barnevernsinstitusjoner
Fra Arne Byrkjeflot (R):
Musikkskolens flytting fra kjøpmannsgata 46

Møteprotokoll for Bystyret, 18.02.2010 (10/4023)

2

Trondheim kommune
Dagens kulturinnslag fra Kulturskolen var fiolinisten Alva Press som spilte Allemande fra Partita i dmoll for solo fiolin av J. S. Bach.
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SAKSLISTE
Saksnr.
18/10

Arkivsaksnr.
10/2921
FINANSFORVALTNINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE
DELPROSJEKT 1: FORVALTNINGSREVISJON AV KRAFTFONDET

19/10

09/47161
KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009

20/10

10/18
STATUS, STRATEGIER OG TILTAK FOR UTVIKLING AV DET
SPESIALPEDAGOGISKE TILBUDET TIL BARN OG UNGE I
TRONDHEIMSSKOLEN

21/10

07/35278
THONING OWESENS GATE 29 A OG 31, KBS KJØPESENTER,
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING

22/10

10/3321
NY MODELL FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

23/10

09/1700
FORSIKRINGSORDNING FOR FOLKEVALGTE

24/10

10/301
FRITAK/SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNLT RÅD FOR
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU)

Møteprotokoll for Bystyret, 18.02.2010 (10/4023)

4

Trondheim kommune

Sak 18/10
FINANSFORVALTNINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE DELPROSJEKT 1:
FORVALTNINGSREVISJON AV KRAFTFONDET
INNSTILLING:
1. Bystyret ser alvorlig på at lov om offentlige anskaffelser ikke er fulgt ved kjøp av tjenester
knyttet til forvaltningen av Kraftfondet.
2. Bystyret er svært kritisk til at rådmannen har latt ett og samme selskap få operere både som
selger og rådgiver knyttet til forvaltningen av kraftfondet.
3. Bystyret forventer at forvaltningen av kommunens midler er i samsvar med lover, forskrifter,
bystyrets reglement og investeringsmandat. Bystyret ber rådmannen i forvaltningen av
Kraftfondet legge til grunn en streng forståelse av kommunelovens bestemmelser om at man i
finansforvaltningen ikke skal ta vesentlig finansiell risiko. Det er foretatt investeringer med
vesentlig finansiell risiko i Kraftfondets investeringer i Obligasjonsforetak III og
Obligasjonsforetak V. Bystyret mener slike investeringer er uegnet for Kraftfondet.
Investeringsmandatet må endres i tråd med dette.
4. Bystyret ber rådmannen innarbeide rutiner som sørger for at investeringer i kompliserte
produkter blir gjenstand for tredjeparts vurderinger, formelle prospekter og betryggende
saksbehandlingsrutiner. Bystyret ber rådmannen sørge for åpenhet rundt forvaltningen av fondet
og at det blir innarbeidet rutiner som sørger for at beslutninger blir dokumentert og rapportert på
en forsvarlig måte.
5. Bystyret ber rådmannen i forbindelse med varslet sak om nytt finansreglementet (juni 2010)
komme tilbake til bystyret med en nærmere redegjørelse for hvordan funnene i
revisjonsrapporten vil bli tatt hensyn til i den fremtidige forvaltningen av kraftfondet. Nytt
investeringsmandat legges frem som en del av bystyresaken.
6. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

VEDTAK:
Saken sendes tilbake til kontrollkomiteen.

Sak 19/10
KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009
INNSTILLING:
1) Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.
2) Kvalitetsmeldingen viser at trondheimsskolen har særlige utfordringer knyttet til bråk og uro, og
elever som kommer for sent.
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Bystyret ber rådmannen involvere relevante aktører i et arbeid for å identifisere problemområder
og mulige tiltak for å snu denne trenden. Bystyret ber om å få dette framlagt som egen sak.
3) Bystyret viser til merknad 2 i sak 164/08 og ber om en oversikt over elevenes læringsutstyr og
bøker. En ber om at det særlig klargjøres om det er variasjoner mellom skolene på dette
området.
4) Bystyret viser til vedtakspunktene 5 og 6 sak Bystyret 57/09 "Melding om osv.... mot frafall i
vgs" og ber om aktuelle tall og status innarbeides i Kvalitetsmeldinga
FLERTALLSMERKNAD 1 – Ap, SV, FrP, H, R, KrF:
Bystyret er tilfreds med at trenden med økende mobbing nå har snudd. Særlig gledelig er nedgangen
i mobbing utført av voksenpersoner. Rådmannen mener dette har sammenheng med et systematisk
arbeid mot mobbing og bystyret understreker viktigheten av høyt trykk på dette også framover.
FLERTALLSMERKNAD 2 – H, Ap, FrP, KrF, R, SV:
Kvalitetsmeldingen viser resultater fra de nasjonale prøvene for elever på 8. Trinn med mulighet for å
koble resultatene mot avgiverskolen. Denne oversikten viser til dels stor variasjonsbredde og
bystyret ber rådmannen følge disse resultatene spesielt.
FLERTALLSMERKNAD 3 – H, Ap, FrP, KrF, R, SV:
Rådmannen kartlegger i dag den faglige kompetansen til alle lærerne i trondheimsskolen, innbefattet
fordypning og eventuell etter- og videreutdanning. Resultatene fra denne kartleggingen tas med i
Kvalitetsmeldingen 2009 - 2010.
FLERTALLSMERKNAD 4 – H, Ap, FrP, KrF, R, SV:
Skoleeier vil i løpet av 2010 få plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1. til 4. trinn. Trondheim
kommune er for 2010 tildelt 5,3 millioner kroner for å dekke denne kostnaden. Rådmannen bes gi
en oversikt over hvor stor andel av elevene som benytter seg av tilbudet i senere kvalitetsmeldinger.
Om mulig bør oversikten også påvise eventuelle skjevheter i hvem som benytter seg av tilbudet.
FLERTALLSMERKNAD 5 – FrP, SV, H, R, Ap, KrF:
Kvalitetsmeldingen viser til at èn av fire elever føler at man ikke får nok faglige utfordringer på
skolen. Merknadsstilleren understreker at disse elevenes behov for større faglige utfordringer også
må gis prioritet.
FLERTALLSMERKNAD 6 – FrP, SV, H, Ap, KrF:
Merknadsstilleren er også bekymret for at det ikke vises til tydelige resultater i nedgang i bråk i
klasserommet. Det kan ikke aksepteres at bråk ødelegger arbeidsmiljøet på skolen. Bråk kan
knyttes opp mot reduserte læreresultater og mobbing. Merknadsstilleren mener derfor at rådmannen
må rette økt fokus på denne problemstillingen, inkludert å bidra til å øke lærernes kompetanse
innenfor klasseledelse.
Saksordfører: Anette Ljosdal Havmo (H)
Behandling:
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) foreslo:
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Bystyret ber rådmannen komme med forslag til en tiltaksplan med særlig vekt på forebygging og
frafall. Arbeidet, som også bør involvere et samarbeid med fylkeskommunen, bør komme til politisk
behandling høsten 2010.
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF:
I flere år har det vært store utfordringer i forhold til forbedringer i skole-hjem samarbeidet. For å
kunne måle endringer i opplevd kvalitet på dette området, ber bystyret om nye undersøkelser i løpet
av høsten 2010 – våren 2011. Disse må ha som mål å avdekke status og utfordringer i samarbeid,
slik de oppleves både for hjem, lærer og skoleledelse.
Guri Melby (V) foreslo tillegg, nytt punkt 2:
Gode lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå god kvalitet i skolen. Tiltak for å rekruttere
nye, dyktige lærere og for å heve kompetansen til de som allerede arbeider i Trondheimsskolen, må
prioriteres høyt i økonomiplanen. Særlig er det viktig at kommunen tilbyr videreutdanning bredt for å
heve lærernes formelle kompetanse, særlig innenfor realfag og språkfag.
Peder Martin Lysestøl (R) foreslo:
1. Lærertettheten på 1. til 7. trinn har blitt redusert de siste årene. Med de vedtatte innsparingene i
årets budsjett er det forventet ytterligere reduksjon i lærertettheten. Bystyret er bekymret for
hvordan dette vil påvirke elevenes trivsel, læringsutbyttet og lærernes arbeidssituasjon. Bystyret
ber om en egen vurdering av disse forholdene i forbindelse med kvalitetsmeldingen 2009 –
2010.
2. OECD sin analyse av hvordan norsk utdanning fungerer for elever med innvandrerbakgrunn
påpeker en rekke svakheter ved den norske skolen. En av de forholdene rapporten kritiserer er
mangel på interkulturell kunnskap hos skoleledere og lærere(OECD Review of Migrant
Education s. 7). Bystyret ber rådmannen legge fram en egen sak for Bystyret om hvordan den
interkulturelle kompetansen i skolen skal forbedres.
Peder Martin Lysestøl (R) fremmet følgende merknad:
Utviklingen av skolen er i dag sterkt preget av målstyringsideologien. Mange lærere hevder at dette
bidrar til å legge stadig strammere rammer rundt den pedagogiske virksomheten og det blir stadig
vanskeligere å være en selvstendig og kreativ lærer. Kunnskapsmålene preges av kravet om mer
kunnskap i basisfagene og skoledagen og læreren blir stadig mer orientert mot det å være målrettet
og effektiv. Dersom denne utviklingen får fortsette er det fare for at skolen ikke evner å ta vare på
den store bredden i evner og interesser som ungene representerer og det er fare for at læreryrket blir
mindre attraktivt.
Arne W. Olsen (PP) foreslo tillegg til innstillingen pkt 3:
….. og hvilke godkjenningsordninger som legges til grunn før lærebøker taes i bruk.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Melbys forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1Ap).
Ommedals forslag fikk 37 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Lysestøls forslag 1 fikk 37 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
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Lysestøls forslag 2 fikk 12 stemmer (1Ap, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Olsens forslag fikk 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM) og falt.
V, DEM, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1 fra oppvekstkomiteen
V, DEM, Sp, MDG, PP sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra oppvekstkomiteen
V, DEM, Sp, MDG, PP sluttet seg til flertallsmerknad 3 fra oppvekstkomiteen
DEM, V, PP, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 4 fra oppvekstkomiteen
Sp, V, DEM, MDG, PP sluttet seg til flertallsmerknad 5 fra oppvekstkomiteen
PP, V, DEM, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 6 fra oppvekstkomiteen
H, FrP, DEM, PP, V, R sluttet seg til merknaden fra KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1) Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.
2) Gode lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå god kvalitet i skolen. Tiltak for å
rekruttere nye, dyktige lærere og for å heve kompetansen til de som allerede arbeider i
Trondheimsskolen, må prioriteres høyt i økonomiplanen. Særlig er det viktig at kommunen tilbyr
videreutdanning bredt for å heve lærernes formelle kompetanse, særlig innenfor realfag og
språkfag.
3) Kvalitetsmeldingen viser at trondheimsskolen har særlige utfordringer knyttet til bråk og uro, og
elever som kommer for sent.
Bystyret ber rådmannen involvere relevante aktører i et arbeid for å identifisere problemområder
og mulige tiltak for å snu denne trenden. Bystyret ber om å få dette framlagt som egen sak.
4) Bystyret viser til merknad 2 i sak 164/08 og ber om en oversikt over elevenes læringsutstyr og
bøker. En ber om at det særlig klargjøres om det er variasjoner mellom skolene på dette
området.
5) Bystyret viser til vedtakspunktene 5 og 6 sak Bystyret 57/09 "Melding om osv.... mot frafall i
vgs" og ber om aktuelle tall og status innarbeides i Kvalitetsmeldinga
FLERTALLSMERKNAD 1 – Ap, SV, FrP, H, R, KrF, V, DEM, Sp, MDG:
Bystyret er tilfreds med at trenden med økende mobbing nå har snudd. Særlig gledelig er nedgangen
i mobbing utført av voksenpersoner. Rådmannen mener dette har sammenheng med et systematisk
arbeid mot mobbing og bystyret understreker viktigheten av høyt trykk på dette også framover.
FLERTALLSMERKNAD 2 – H, Ap, FrP, KrF, R, SV, V, DEM, Sp, MDG, PP:
Kvalitetsmeldingen viser resultater fra de nasjonale prøvene for elever på 8. Trinn med mulighet for å
koble resultatene mot avgiverskolen. Denne oversikten viser til dels stor variasjonsbredde og
bystyret ber rådmannen følge disse resultatene spesielt.
FLERTALLSMERKNAD 3 – H, Ap, FrP, KrF, R, SV, V, DEM, Sp, MDG, PP:
Rådmannen kartlegger i dag den faglige kompetansen til alle lærerne i trondheimsskolen, innbefattet
fordypning og eventuell etter- og videreutdanning. Resultatene fra denne kartleggingen tas med i
Kvalitetsmeldingen 2009 - 2010.
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FLERTALLSMERKNAD 4 – H, Ap, FrP, KrF, R, SV, V, DEM, Sp, MDG, PP:
Skoleeier vil i løpet av 2010 få plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1. til 4. trinn. Trondheim
kommune er for 2010 tildelt 5,3 millioner kroner for å dekke denne kostnaden. Rådmannen bes gi
en oversikt over hvor stor andel av elevene som benytter seg av tilbudet i senere kvalitetsmeldinger.
Om mulig bør oversikten også påvise eventuelle skjevheter i hvem som benytter seg av tilbudet.
FLERTALLSMERKNAD 5 – FrP, SV, H, R, Ap, KrF, V, DEM, Sp, MDG, PP:
Kvalitetsmeldingen viser til at èn av fire elever føler at man ikke får nok faglige utfordringer på
skolen. Bystyret understreker at disse elevenes behov for større faglige utfordringer også må gis
prioritet.
FLERTALLSMERKNAD 6 – FrP, SV, H, Ap, KrF, V, DEM, Sp, MDG, PP:
Bystyret er også bekymret for at det ikke vises til tydelige resultater i nedgang i bråk i klasserommet.
Det kan ikke aksepteres at bråk ødelegger arbeidsmiljøet på skolen. Bråk kan knyttes opp mot
reduserte læreresultater og mobbing. Bystyret mener derfor at rådmannen må rette økt fokus på
denne problemstillingen, inkludert å bidra til å øke lærernes kompetanse innenfor klasseledelse.

Sak 20/10
STATUS, STRATEGIER OG TILTAK FOR UTVIKLING AV DET
SPESIALPEDAGOGISKE TILBUDET TIL BARN OG UNGE I
TRONDHEIMSSKOLEN
INNSTILLING:
1. Bystyret slutter seg til de strategier og tiltak for utvikling av det spesialpedagogiske tilbudet til
barn og unge i trondheimsskolen som beskrives i saken.
2. Bystyret ber rådmannen utarbeide en politisk sak om ny ressurstildeling til skolene hvor en ser
midler til tidlig innsats, sosial utjevning og spesialundervisning i sammenheng.
3. Bystyret opphever sitt vedtak i pkt. 7 og 9 i sak 03/02263 om Framtidig struktur og utvikling av
spesialundervisningen i Trondheim kommune.
4. Bystyret ber om at vedtakspunktene 2, 3 og 4 i sak Bystyret 57/09 "Melding om utdannings- og
yrkesrådgiving og innsats mot frafall i videregående skole" innarbeides som strategi og tiltak som
en del av det spesialpedagogiske tilbudet og alternative læringsarenaer. Bystyret understreker
at disse vedtakspunktene omhandler viktige pedagogiske metoder for å hindre utstøting, fremme
mestringsopplevelser og dempe trykket på spesialpedagogiske tiltak"
FLERTALLSMERKNAD – Ap, FrP, SV, H, R, KrF:
Bystyret viser til merknaden om ressurssentrene i bystyresak 7/10 "En foreløpig melding om
opplæringstilbudet til barn med vansker innenfor autismespekteret". Her må også Dagskolens,
skoleteamet mvs rolle avklares.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)
Behandling:
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-

John Stene (Ap) fratrådte, inhabil iht forv.lov. § 6, 2. ledd.
Anne Sophie Hunstad (Ap) tiltrådte.

Bengt Eidem (H) fremmet følgende merknad:
Bystyret er bekymret for utviklingen til elevene som trenger ekstra hjelp, men som ikke faller inn
under retten til spesialundervisning eller enkeltvedtak. Bystyret ber rådmannen følge med på denne
elevgruppen, og orientere bystyret ved behov.
Peder M. Lysestøl (R) foreslo tillegg til innstillingen pkt. 2:
Det er et mål at bruken av assistenter til dette vanskelige arbeidet skal reduseres og at tallet på elever
med egne vedtak om spesialundervisning basert på sakkyndig vurdering skal økes.
Peder M. Lysestøl (R) fremmet følgende merknad pva R:
Vi legger til grunn at saken ikke forbereder en svekkelse av Oppl. § 5-1, elevens rett til
spesialundervisning. Derfor er det problematisk at en ønsker å se midler til tidlig innsats og sosial
utjevning i sammenheng med spesialundervisning, da disse tre begrep ikke er likeverdige som
fenomen. Spesialundervisning er en lovfestet, individuell rett, som utløses på grunnlag av sakkyndig
vurdering. Tiltak med hensyn til tidlig innsats og/eller sosial utjevning er rettet mot grupper av elever.
Midler til dette formål må ikke tildeles på bekostning av enkeltelevers individuelle rettigheter.
Anette Ljosdal Havmo (H) fremmet følgende merknad pva H, FrP, V, KrF:
Andelen elever som mottar spesialundervisning er markant større på ungdomstrinnet enn på
barnetrinnet. Forklaringen her kan bl.a. være økte fagkrav, men det er og en indikasjon på at mange
av dem som har problemer med læringen fanges opp for sent. Stortinget har vedtatt å øke
lærertettheten på 1.til 4. trinn i norsk og matematikk for å styrke innsatsen på de lave trinnene.
Hensikten er å fange opp elever med behov for ekstra oppfølging for å forebygge fremtidige
lærevansker for de berørte elevene.
Denne satsingen er ikke fulgt opp i Trondheim. Tvert imot er det i budsjettet for 2010 en reduksjon i
antall lærerstillinger. Dermed står elevene i Trondheim i fare for å få et dårligere tilbud enn elever i
andre kommuner. Merknadstillerne viser til sine budsjettforslag hvor man har satset på en styrking av
undervisningen gjennom økt bemanning, og konstaterer at det rødgrønne flertallet ikke prioriterer
innholdet i skolen på samme måte.
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG tillegg til innstillingen.
1. Rådmannen må kvalitetssikre at det finnes en individuell opplæringsplan (IOP) og at målene i
denne kvalitetssikres og følges nøye opp.
2. Oppvekstkontoret må i samråd med rektor ved Dalgård og rektor ved Åsveien skole og
ressurssenter utarbeide gode prosedyrer som sikrer god dialog, og faglig forsvarlig vurdering av
søkerne som grunnlag for Oppvekstkontorets vedtak om opptak til spesialtilbudene.
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret merker seg at det er markante kjønnsforskjeller i forhold til hvem som får
spesialundervisning. Tidlig i skoleløpet er det en stor overvekt av gutter, mens jentene har en stor
økning når de kommer til ungdomsskolen. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med å se på
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årsaker til dette, og sikre at alle elever i Trondheimsskolen får den hjelpa de trenger, så tidlig som
mulig, uavhengig av kjønn.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Bjørnbets forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Bjørnbets forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
Lysestøls forslag fikk 18 stemmer (13FrP, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
V, PP, DEM, Sp sluttet seg til flertallsmerknaden fra oppvekstkomiteen
H, FrP, PP, V, KrF, DEM, R sluttet seg til merknaden fra Ap, SV, Sp, MDG:
DEM sluttet seg til merknaden fra H, FrP, V, Kr, som dermed ble en mindretallsmerknad.
FrP, DEM, Ap, PP, KrF, V, MDG sluttet seg til merknaden fra H.
H, PP, FrP, DEM, KrF sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1. Bystyret slutter seg til de strategier og tiltak for utvikling av det spesialpedagogiske tilbudet til
barn og unge i trondheimsskolen som beskrives i saken.
2. Bystyret ber rådmannen utarbeide en politisk sak om ny ressurstildeling til skolene hvor en ser
midler til tidlig innsats, sosial utjevning og spesialundervisning i sammenheng.
3. Bystyret opphever sitt vedtak i pkt. 7 og 9 i sak 03/02263 om Framtidig struktur og utvikling av
spesialundervisningen i Trondheim kommune.
4. Bystyret ber om at vedtakspunktene 2, 3 og 4 i sak Bystyret 57/09 "Melding om utdannings- og
yrkesrådgiving og innsats mot frafall i videregående skole" innarbeides som strategi og tiltak som
en del av det spesialpedagogiske tilbudet og alternative læringsarenaer. Bystyret understreker
at disse vedtakspunktene omhandler viktige pedagogiske metoder for å hindre utstøting, fremme
mestringsopplevelser og dempe trykket på spesialpedagogiske tiltak"
5. Rådmannen må kvalitetssikre at det finnes en individuell opplæringsplan (IOP) og at målene i
denne kvalitetssikres og følges nøye opp.
6. Oppvekstkontoret må i samråd med rektor ved Dalgård og rektor ved Åsveien skole og
ressurssenter utarbeide gode prosedyrer som sikrer god dialog, og faglig forsvarlig vurdering av
søkerne som grunnlag for Oppvekstkontorets vedtak om opptak til spesialtilbudene.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, FrP, SV, H, R, KrF, V, PP, DEM, Sp:
Bystyret viser til merknaden om ressurssentrene i bystyresak 7/10 "En foreløpig melding om
opplæringstilbudet til barn med vansker innenfor autismespekteret". Her må også Dagskolens,
skoleteamet mvs rolle avklares.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, Sp, MDG, H, FrP, PP, V, KrF, DEM, R:
Bystyret merker seg at det er markante kjønnsforskjeller i forhold til hvem som får
spesialundervisning. Tidlig i skoleløpet er det en stor overvekt av gutter, mens jentene har en stor
økning når de kommer til ungdomsskolen. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med å se på
årsaker til dette, og sikre at alle elever i Trondheimsskolen får den hjelpa de trenger, så tidlig som
mulig, uavhengig av kjønn.
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, DEM, Ap, PP, KrF, V, MDG:
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Bystyret er bekymret for utviklingen til elevene som trenger ekstra hjelp, men som ikke faller inn
under retten til spesialundervisning eller enkeltvedtak. Bystyret ber rådmannen følge med på denne
elevgruppen, og orientere bystyret ved behov.

-

John Stene (Ap) tiltrådte, Anne Sophie Hunstad (Ap) fratrådte

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJONER
PRIVATE FORSLAG:
1.

Fra Harald Berg (FrP): Lysregulering i krysset Søbstadveien/ Heimdalsveien v Bunnpris.
Ordfører foreslo Bergs forslag oversendt byutviklingskomiteen for innstilling til bystyret. Bystyret
sluttet seg til dette.

2.

Fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP): Økt bruk av lokale folkeavstemminger.
Ordfører foreslo Dahlberg Hauges forslag oversendt finans- og næringskomiteen for innstilling til
bystyret. Bystyret sluttet seg til dette.

KORTSPØRSMÅL:
1.

Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om kartlegging av mulig strålefare fra
sendere. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Thorbjørn Bratt.

2.

Peder Martin Lysestøl (R) begrunnet sitt kortspørsmål om bussruter i Midtbyen. Spørsmålet
ble besvart av kommunaldirektør Thorbjørn Bratt.

INTERPELLASJONER:
1.

Kristian Dahlberg Hauge (FrP) begrunnet sin interpellasjon om hall- og baneleie.
Interpellasjonen ble besvart av ordføreren.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Bystyret vedtar å avvikle hall- og baneleie for kommunale idrettshaller i Trondheim. Bystyret
vedtar å gjeninnføre støtte til leie av halltid i private haller på linje med nivået tidligere år.
Inndekning sikres gjennom tilsvarende reduksjoner i kunst- og kulturområdet.
Harald Nissen (MDG) foreslo pva MDG, Ap, SV, Sp:
Alle må gis mulighet til å oppleve økt livskvalitet og mestring gjennom idrett og fysisk aktivitet. Å
sørge for et bredt og mangfoldig idrettstilbud er godt forebyggende helsearbeid, og bidrar til å
utjevne sosiale forskjeller.
Bystyret ber rådmannen gå i dialog med idretten for å finne mulige alternative tiltak, som for
eksempel:
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•
•
•
•

Samdrift mellom skoler og kommunale haller på dagtid
Samarbeid med Idrettsrådet/idrettslagene om drift av haller på kveldstid/helg
Reduksjon halltid helg
Gjennomgå avtalen med Trondheim Spektrum

Bystyret ber rådmannen legge fram sak med forslag til innsparing slik at tidligere ordning kan
gjeninnføres.
Kjetil Utne (H) foreslo pva H, V, KrF:
Bystyret ber rådmannen gå i dialog med idretten og private aktører for å utarbeide en
masterplan for bygging av idrettshaller basert på følgende hovedlinjer:
1. Det bygges enkle og rimelige haller.
2. Idretten deltar i finansieringen og aksepterer brukerfinansiering for å betale for sin
egen andel av investeringene.
3. Der det er mulig inngås samarbeid med private aktører (OPS) og andre eksterne
partnere for å bygge haller der det er mulig.
4. Salg av navnerettigheter til hallene inngår som en del av finansieringsgrunnlaget.
5. Kommunen bidrar til prosjektene ved å stille tomter til disposisjon og ved å legge til rette
for bygging av haller gjennom reguleringsarbeid.
6. Kommunens nettoinntekt av halleie (etter overføring av midler til barne- og
ungdomsidrett) øremerkes investering i slike hallprosjekter.
Kjetil Utne (H) fremmet følgende merknad pva H:
Trondheim kommune betaler en svært høy pris for halleie i Trondheim Spektrum ( mer enn kr
1000,- pr time). Bystyret ber om en gjennomgang av avtalen med Trondheim Spektrum med
henblikk på om mulig å omdisponere deler av disse midlene til leie av halltid i nye, private
hallprosjekter.
Votering:
Dahlberg Hauges forslag fikk 17 stemmer (13Frp, 3R, 1DEM) og falt.
Utnes forslag fikk 20 stemmer (13H, 3V, 3KrF, 1PP) og falt.
Nissens forslag unntatt siste avsnitt ble vedtatt mot 20 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM).
Nissens forslag siste avsnitt ble vedtatt mot 20 stemmer (13H, 3V, 3KrF, 1PP).
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra H, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Alle må gis mulighet til å oppleve økt livskvalitet og mestring gjennom idrett og fysisk aktivitet. Å
sørge for et bredt og mangfoldig idrettstilbud er godt forebyggende helsearbeid, og bidrar til å
utjevne sosiale forskjeller.
Bystyret ber rådmannen gå i dialog med idretten for å finne mulige alternative tiltak, som for
eksempel:
• Samdrift mellom skoler og kommunale haller på dagtid
• Samarbeid med Idrettsrådet/idrettslagene om drift av haller på kveldstid/helg
• Reduksjon halltid helg
• Gjennomgå avtalen med Trondheim Spektrum
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Bystyret ber rådmannen legge fram sak med forslag til innsparing slik at tidligere ordning kan
gjeninnføres.

2.

Kjetil Utne (H) begrunnet sin interpellasjon om Trondheim kommune og servicekvalitet.
Interpellasjonen ble besvart av ordføreren.
Kjetil Utne (H) foreslo:
• Trondheim kommune fastsetter klare og objektive og målbare mål på service slik som
svarprosent og responstid i de enkelte avdelinger og enheter.
• Trondheim kommune skal jevnlig undersøke i hvilken grad målene oppnås.
• Resultatene skal inngå i kommunens årsrapport, som behandles av bystyret.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo:
Bystyret ber Rådmannen gjennomføre kvalitative og kvantitative målinger på kommunens totale
tilgjengelighet. Resultatet må danne grunnlag for det videre arbeidet med blant annet opplæring
av ansatte og tilrettelegging for møte med publikum. Synliggjøringa av kommunens service-grad
kan skje gjennom en årlig utnevning av Trondheim kommunes beste service-enhet i forhold til
møtet med publikum og tilrettelegging av gode rutiner og møteplasser.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo alternativ til siste kulepunkt:
Det sikres en ordning med offentliggjøring av brukerundersøkelser, slik at disse blir tilgjengelig
for folk flest i vurderingen av tjenestetilbudet ved den enkelte enhet.
Votering:
Utnes forslag fikk 35 stemmer (13H, 13FrP, 2SV, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Dahlberg Hauges forslag fikk 33 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Ordførerens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
VEDTAK:
Bystyret ber Rådmannen gjennomføre kvalitative og kvantitative målinger på kommunens totale
tilgjengelighet. Resultatet må danne grunnlag for det videre arbeidet med blant annet opplæring
av ansatte og tilrettelegging for møte med publikum. Synliggjøringa av kommunens service-grad
kan skje gjennom en årlig utnevning av Trondheim kommunes beste service-enhet i forhold til
møtet med publikum og tilrettelegging av gode rutiner og møteplasser.

Sak 21/10
THONING OWESENS GATE 29 A OG 31, KBS KJØPESENTER,
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING
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INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Thoning Owesens gate 29a og 31, KBS
kjøpesenter.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Narud Stokke Wiig AS, datert 11.5.2009, sist
endret 10.12.2009. Bestemmelsene er sist endret 10.12.2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr.1.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, FrP, SV, KrF, R, DEM:
Bystyret ser med bekymring på rådmannens kommentarer til trafikkproblemer ved framtidig
varelevering og mulige konflikter med annen trafikk. Dersom det skal vurderes en midlertidig
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsenes punkt 8.3 ang Bromstadvegens forlengelse, må det være
etablert et godt alternativ til trafikkløsning for varetransport. Den må ivareta sikkerheten til andre
trafikanter, og gi større kjøretøy muligheter for å kunne snu i nærheten av varemottaket. Bystyret kan
ikke akseptere at varetransport må benytte sideliggende veger i tettbebygd strøk.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).
Behandling:
Tone Stav (H) fremmet følgende merknad pva H:
KBS-senteret vil ikke få normal varelevering før Bromstadvegens forlengelse og lokalgaten vest for
KBS er etablert. Planen må derfor ha en midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene. Dersom det
ikke lykkes å få til en midlertidig adkomst for varelevering gjennom Leangen senterområde sør for
jernbanen, ønsker vi å forhindre at semitrailere benytter boliggater på Persaunet.
KBS må informere sine leverandører om at det ikke skal kjøres gjennom Persauneområdet ved
varelevering. I tillegg skal Trondheim kommune anmode Politiet om at det midlertidig settes opp et
”gjennomkjøring forbudt”-skilt for tungtransport ved innkjøring til Fernanda Nissens veg og
Persaunevegen.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo pva MDG og SV:
Næringsareal og boliger skal opparbeides samtidig.
Torleif Hugdahl (SV) fremmet følgende merknad pva SV og MDG:
Bystyret er positiv til at reguleringsområdet og tilgrensende områder går over fra å ha funksjon
ensidig som næringsarealer til blandet formål med et stort innslag av boliger.
Dette krever stor aktsomhet ift. tilrettelegging av gode boliger for ulike boligsøkende. Spesielt kreves
tilrettelegging ift. gode trygge oppvekstvilkår for barn og unge i området.
Ift. utbygging av reguleringsområdet og tilgrensende områder ber Bystyret om at det planlegges og
gjennomføres tiltak som sikrer gode og utfordrende leke- og oppholdsarealer for barn og unge. Det
må leggs vekt på en variasjon der hensynet til ulike aldersgrupper blir ivaretatt, inklusive trygg
tilgjengeligheten til oppholdsarealene.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hugdahls forslag fikk 13 stemmer (7SV, 3R, 2MDG, 1PP) og falt
H, V, MDG, PP, R, Sp sluttet seg til flertallsmerknaden fra byutviklingskomiteen
V, KrF, R, FrP, DEM, Sp, Ap, SV, PP sluttet seg til merknaden fra H
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KrF, V, R, H, FrP, PP, Ap, Sp sluttet seg til merknaden fra SV og MDG
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Thoning Owesens gate 29a og 31, KBS
kjøpesenter.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Narud Stokke Wiig AS, datert 11.5.2009, sist
endret 10.12.2009. Bestemmelsene er sist endret 10.12.2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr.1.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, FrP, SV, KrF, R, DEM, H, V, MDG, PP, R, Sp:
Bystyret ser med bekymring på rådmannens kommentarer til trafikkproblemer ved framtidig
varelevering og mulige konflikter med annen trafikk. Dersom det skal vurderes en midlertidig
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsenes punkt 8.3 ang Bromstadvegens forlengelse, må det være
etablert et godt alternativ til trafikkløsning for varetransport. Den må ivareta sikkerheten til andre
trafikanter, og gi større kjøretøy muligheter for å kunne snu i nærheten av varemottaket. Bystyret kan
ikke akseptere at varetransport må benytte sideliggende veger i tettbebygd strøk.
FLERTALLSMERKNAD – H, V, KrF, R, FrP, DEM, Sp, Ap, SV, PP:
KBS-senteret vil ikke få normal varelevering før Bromstadvegens forlengelse og lokalgaten vest for
KBS er etablert. Planen må derfor ha en midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene. Dersom det
ikke lykkes å få til en midlertidig adkomst for varelevering gjennom Leangen senterområde sør for
jernbanen, ønsker vi å forhindre at semitrailere benytter boliggater på Persaunet.
KBS må informere sine leverandører om at det ikke skal kjøres gjennom Persauneområdet ved
varelevering. I tillegg skal Trondheim kommune anmode Politiet om at det midlertidig settes opp et
”gjennomkjøring forbudt”-skilt for tungtransport ved innkjøring til Fernanda Nissens veg og
Persaunevegen.
FLERTALLSMERKNAD – SV, MDG, KrF, V, R, H, FrP, PP, Ap, Sp:
Bystyret er positiv til at reguleringsområdet og tilgrensende områder går over fra å ha funksjon
ensidig som næringsarealer til blandet formål med et stort innslag av boliger.
Dette krever stor aktsomhet ift. tilrettelegging av gode boliger for ulike boligsøkende. Spesielt kreves
tilrettelegging ift. gode trygge oppvekstvilkår for barn og unge i området.
Ift. utbygging av reguleringsområdet og tilgrensende områder ber Bystyret om at det planlegges og
gjennomføres tiltak som sikrer gode og utfordrende leke- og oppholdsarealer for barn og unge. Det
må leggs vekt på en variasjon der hensynet til ulike aldersgrupper blir ivaretatt, inklusive trygg
tilgjengeligheten til oppholdsarealene.

Sak 22/10
NY MODELL FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE
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INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøringer til folkevalgte
(ny tekst i kursiv, fjernet tekst overstreket):
1. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1. Godtgjøringen omfatter
Trondheim kommunes godtgjøringsreglement bygger i hovedsak på at godtgjøringen til de faste
medlemmer av bystyret, formannskapet, komiteene, samt styrer, råd og utvalg gis som faste
godtgjøringer. politiske organer gis som en fast godtgjøring pr møte. Godtgjøringen for de
enkelte ombud omfatter selve møtevirksomheten, reiseutgifter i den forbindelse og eventuelle
befaringer. Deltakelse i formøter/gruppemøter er ikke berettiget til godtgjøring.
1.3. Fravær fra ombudet
Medlemmene i bystyret og de andre organene må delta i minst halvparten av møtene for å motta den
faste godtgjørelsen. Det ytes halv godtgjørelse når de deltar i minst 50% av møtene i ett år og full
godtgjøring når de deltar i 75% av møtene. Lavere deltagelse enn 50% berettiger vanlig
møtegodtgjørelse inntil summen for fast godtgjørelse pr. år. Bystyre- og komitemøter sees under ett
ved beregning av godtgjøring til bystyret. Andre kommunale oppdrag som resulterer i fravær fra
møtet, skal ikke regnes som ordinært fravær ved beregning av godtgjøringen
1.4. Varamedlemmer (blir nytt pkt 1.3.)
Varamedlemmer til folkevalgte organer i Trondheim kommune får en møtegodtgjøring på
kr 1000,- pr møte. Varamedlemmer kan ikke få høyere godtgjøring til sammen for året enn
satsen for faste medlemmer.
2. BESTEMMELSER VEDR. NIVÅ FOR GODTGJØRING
4.4. Bystyrets medlemmer
Bystyrets faste medlemmer (med unntak av heltidspolitikere) gis en godtgjøring tilsvarende 5% av
kommunalråd på kr 1300,- pr møte. Denne omfatter all møtevirksomhet som medlemmene har i
bystyresammenheng (herunder regnet komitearbeid).
4.6. Øvrige styrer, råd og utvalg
Prosentandeler viser til andel av kommunalråds lønn.
Utvalg
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Eldreråd
Trondheim studentråd
Bevillingsutvalg/kontrollutvalg
Godtgjøringsutvalg (ikke heltidspol.)
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Leder
kr 1500,- pr møte

Medlem
kr 1150,- pr møte

kr 1500,- pr møte
kr 1500,- pr møte
kr 1500,- pr møte
kr 1500,- pr møte

kr 1150,- pr møte
kr 1150,- pr møte
kr 1150,- pr møte
kr 1150,- pr møte
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Bystyret ber godtgjøringsutvalget utarbeide sak om godtgjøring til øvrige organer etter at bystyret har
vedtatt ny politisk organisering for Trondheim kommune etter 2011.
Saksordfører: Knut Fagerbakke (SV).
Behandling:
Torgny Hagerup (FrP) foreslo:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøringer til folkevalgte
1.1. Godtgjøringen omfatter (som innstillingen).
1.3. Fravær fra ombudet
Andre kommunale oppdrag som resulterer i fravær fra møtet, skal ikke regnes som ordinært fravær
ved beregning av godtgjøringen.
1.4. Varamedlemmer (utgår)
4.4. Bystyrets medlemmer/varamedlemmer
Godtgjøring gis til møtende medlemmer i innkalt møte i bystyre og komiteer (med unntak av
heltidspolitikere) med:
2 promille av kommunalråds årslønn pr møte i bystyre og komiteer, (pr dd kr 1282,-). For delvis
oppmøte gis 50% til fast representant og 50% til møtende varamedlem. Godtgjøringen dekker all
møtevirksomhet som medlemmene har i bystyresammenheng (herunder regnet komitearbeid).
4.6. Øvrige styrer, råd og utvalg
Utvalg
Pr møte
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Eldreråd
Trondheim studentråd
Bevillingsutvalg/kontrollutvalg
Godtgjøringsutvalg (ikke heltidspol.)

Leder

Medlem

2,33 promille
(dd kr 1494,-)
2,33 promille
2,33 promille
2,33 promille
2,33 promille

1,8 promille
(dd kr 1154,-)
1,8 promille
1,8 promille
1,8 promille
1,8 promille

Basis: Kommunalråds årslønn
Bystyret ber godtgjøringsutvalget utarbeide sak om godtgjøring til øvrige organer etter at bystyret har
vedtatt ny politisk organisering for Trondheim kommune etter 2011.
Jon Gunnes (V) foreslo:
Bystyret vedtar ingen endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøringer til folkevalgte i
denne Bystyreperioden (2007-2011).
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
Bystyret ønsker at samme praksis innføres i styrer i heleide kommunale foretak og aksjeselskap.
Nemlig at godtgjørelsen gjøres avhengig av oppmøte på styremøter.
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Bystyret ønsker at også kommunalrådene omfattes av ordningen slik at lønn reduseres med 1300 kr
pr møte i formannsskap/bygningsråd de ikke deltar i.
Votering:
Gunnes’ forslag fikk 10 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Hagerups forslag unntatt pkt 1.3 fikk 33 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Hagerups forslag til pkt 1.3 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Innstillingen ble vedtatt mot 23 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM).
Byrkjeflots forslag fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøringer til folkevalgte:
3. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1. Godtgjøringen omfatter
Trondheim kommunes godtgjøringsreglement bygger i hovedsak på at godtgjøringen til politiske
organer gis som en fast godtgjøring pr møte. Godtgjøringen for de enkelte ombud omfatter selve
møtevirksomheten, reiseutgifter i den forbindelse og eventuelle befaringer. Deltakelse i
formøter/gruppemøter er ikke berettiget til godtgjøring.
1.3. Fravær fra ombudet
Andre kommunale oppdrag som resulterer i fravær fra møtet, skal ikke regnes som ordinært fravær
ved beregning av godtgjøringen
1.4. Varamedlemmer
Varamedlemmer til folkevalgte organer i Trondheim kommune får en møtegodtgjøring på kr 1000,pr møte.

4. BESTEMMELSER VEDR. NIVÅ FOR GODTGJØRING
4.4. Bystyrets medlemmer
Bystyrets faste medlemmer (med unntak av heltidspolitikere) gis en godtgjøring på kr 1300,- pr
møte. Denne omfatter all møtevirksomhet som medlemmene har i bystyresammenheng (herunder
regnet komitearbeid).

4.6. Øvrige styrer, råd og utvalg
Utvalg
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Eldreråd
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Leder
kr 1500,- pr møte

Medlem
kr 1150,- pr møte

kr 1500,- pr møte

kr 1150,- pr møte
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Trondheim studentråd
Bevillingsutvalg/kontrollutvalg
Godtgjøringsutvalg (ikke heltidspol.)

kr 1500,- pr møte
kr 1500,- pr møte
kr 1500,- pr møte

kr 1150,- pr møte
kr 1150,- pr møte
kr 1150,- pr møte

Bystyret ber godtgjøringsutvalget utarbeide sak om godtgjøring til øvrige organer etter at bystyret har
vedtatt ny politisk organisering for Trondheim kommune etter 2011.
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Sak 23/10
FORSIKRINGSORDNING FOR FOLKEVALGTE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende nytt punkt i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte:
5.
1.
2.

FORSIKRING:
Heltids- og deltidspolitikere omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 10 og 11 på lik linje
med ansatte i Trondheim kommune.
Alle folkevalgte, som under utøvelse av sitt verv blir skadd, er forsikret i henhold til
Hovedtariffavtalens kapittel 1, §11. på lik linje som ansatte i Trondheim kommune.

Saksordfører: Geir Waage (Ap).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende nytt punkt i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte:
5.
1.
2.

FORSIKRING:
Heltids- og deltidspolitikere omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 10 og 11 på lik linje
med ansatte i Trondheim kommune.
Alle folkevalgte, som under utøvelse av sitt verv blir skadd, er forsikret i henhold til
Hovedtariffavtalens kapittel 1, §11. på lik linje som ansatte i Trondheim kommune.

Sak 24/10
FRITAK/SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNLT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU)
Forslag til innstilling:
Anne Marie Sandvik fritas fra vervet som fast medlem og nestleder i Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne (KFU) for resten av valgperioden.
Som ny representant velges for resten av valgperioden:
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Som ny nestleder velges for resten av valgperioden:
Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo pva Ap og H:
Som ny representant velges for resten av valgperioden:
Jorunn Aune Høyer, Norges Handikapforbund Trondheim
Som ny nestleder velges for resten av valgperioden:
Jorunn Aune Høyer, Norges Handikapforbund Trondheim
Som ny vararepresentant velges for resten av valgperioden:
Reidar Stallvik, Arbeidsmiljøskaddes Landsforening Sør-Trøndelag
Votering:
Sætrans forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Anne Marie Sandvik fritas fra vervet som fast medlem og nestleder i Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne (KFU) for resten av valgperioden.
Som ny representant velges for resten av valgperioden:
Jorunn Aune Høyer, Norges Handikapforbund Trondheim
Som ny nestleder velges for resten av valgperioden:
Jorunn Aune Høyer, Norges Handikapforbund Trondheim
Som ny vararepresentant velges for resten av valgperioden:
Reidar Stallvik, Arbeidsmiljøskaddes Landsforening Sør-Trøndelag

Møtet hevet kl. 2115

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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