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Ranum, Nina Wikan, Tone Stav, Siri Holm Lønseth, Anette Ljosdal Havmo,
Otto Albert Hammervold, Niklaus Haugrønning, Tore A Torp, Arnstein
Hellem, Kristian Dahlberg Hauge, Morten Kokaas, Julie Hjemås Gule,
Torgny Hagerup, Morten Ellefsen, Hans Borge, Jorunn Kofoed, Terje Justin
Østhus, Marianne Lehn, Knut Fagerbakke, Elin Kvikshaug Berntsen, Hilde
Opoku, Linn Marita Brodal, Torleif Hugdahl, Kenneth T. Kjelsnes, Bekes
Berwari, Jon Gunnes, Guri Melby (til kl. 21.00), Erling Moe, Arne
Byrkjeflot, Peder Martin Lysestøl, Odd Anders With, Espen Agøy Hegge,
Kolbjørn Frøseth, Tone Sofie Aglen, Jan Bojer Vindheim, Trond
Svenkerud, Svein Otto Nilsen
Berit Svarva, Bente Gaarder Andersen, Aasta Loholt, Karen Selvåg, Leif
Samstad, Gunhild Rem, Erna T. Wiker, Bjarne Søreng, Torill Rove, Terje
Moen, Rune Laugsand (til kl. 18.00), Håvard Fiskvik (fra kl. 18.00), Anne
Sophie Hunstad, Jens-Christian Hørløck, Thomas Jacobsson, Pål Morten
Nerland, Bjørn Hildrum, Ellen Johansen, Arne Ivar Denstad, John-Peder
Denstad, Magne Njåstad
Hanne Moe Bjørnbet, Lars Sperre, Tonje Bakke, Trine Sumstad Wigtil, Rita
Kumar, Rune Olsø, Øyvind Brandtzæg, Arne Bjørlykke, Ismail Elmi, Aase
Sætran, Ola J. Lenes, Randi Sakshaug, Lars Tvete, Harald Berg, Elin Marie
Andreassen, Eva Henriette Mohn, Arnt Inge Enoksen, Dorthe Stevik
Ommedal, Mona Bjørn, Harald Nissen,
Fung. rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Håkon Grimstad,
Jorid Midtlyng, Carl Jakob Midttun, Helge Garåsen, revisjonsdirektør Per
Olav Nilsen
Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes
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Til stede 85 representanter.
De meldte forfall ble enstemmig godkjent.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Ordfører opplyste om at sak 129/09 Finansieringsavtale for gjennomføring av teknisk infrastruktur
på Ranheim og kjøp av areal fra Peterson Ranheim as og Høegh eiendom as, som ble utsatt i møte
19.11.09, er etter henstilling fra rådmannen fortsatt utsatt.
Det er i formannskapet behandlet 2 innbyggerinitiativ denne høsten:
Sak 310/09 Tillerringen 180 behandlet 22.09.2009 og sak 431/09 Gatebelysning i Trondheim
behandlet 08.12.2009. Begge saker ble avvist av formannskapet. Avviste forslag skal i henhold til
reglement for bystyret pkt 4.18 legges fram for bystyret som meldingssak.
Ordfører opplyste om at det er meldt følgende inhabiliteter til dagens møte:
Anne Sophie Hunstad (Ap) i sak 166/09 etter forvaltningsloven § 6e, da hun er styremedlem i
stiftelse som er part i saken.
Arne Byrkjeflot (R) i sakene 171/09 og 173/09 etter forvaltningsloven § 6e, da han er styreleder i
selskap som er part i saken.
Det var ingen innsigelser til de øvrige 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 INTERPELLASJONER:
1.

Fra Jan Bojer Vindheim (MDG):
Tilslutning til klimainitiativet 10:10

2.

Fra Hilde Opoku (SV):
Barne- og familieombud

Dagens musikkinnslag fra Trondheim kommunale kulturskole var ved en saxofongruppe bestående
av Sigrid Klakken, Frøydis Østerlie, Reidun Bruset og Astrid Solstad som spilte Super Mariotemaet og Nå tennes tusen julelys.
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SAKSLISTE
Saksnr.
147/09

Arkivsaksnr.
09/46216
FORVALTNINGSREVISJON AV TRONDHEIM BYARKIV

148/09

08/36412
FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM
KOMMUNE - NY BEHANDLING

149/09

09/41105
STATUS FOR BARNEHAGETILBUDET PR 2009 OG NYE
OPPTAKSKRITERIER FOR 2010

150/09

08/25207
TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE - STATUS OG
SAMARBEIDSRUTINER, HØRING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM
SAMT PRIORITERING AV PROSJEKTER I 2010

151/09

09/20488
NY MODELL FOR FASTSETTELSE AV HUSLEIE I KOMMUNALE
LEIEBOLIGER OG NY ØKONOMISK ORGANISERING AV
BOLIGDRIFTEN

152/09

09/45110
GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG
OPPMÅLINGSSAKER 2010

153/09

09/45203
OMGJØRING AV ANSVARLIG LÅN I TRONDHEIM KOMMUNALE
PENSJONSKASSE

154/09

08/248
KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER

155/09

07/897
MIDTEGGEN 29, REGULERINGSPLAN

156/09

07/23697
MUNKHAUGVEITA/SCHULTZ GATE M. FL., REGULERINGSPLAN

157/09

07/29081
GILDHEIMSVEGEN 3, REGULERINGSPLAN

158/09

08/6592
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YTRE BASSENG OG BRATTØRMOLOEN GNR 439 BNR 2,
REGULERINGSPLAN

159/09

08/23611
ÅSHEIMVEGEN, KATTEMSMYRA, GNR 198 BNR 75 OG 199,
REGULERINGSPLAN

160/09

08/30782
SKJERMVEGEN 45, GNR 97 BNR 685 M. FL., REGULERINGSPLAN

161/09

09/42383
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2009

162/09

08/41970
ESTENSTADVEGEN 175, FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR 44
BNR 5

163/09

08/35643
ANDERS LIAKLEVS VEG 1 - GNR 176 BNR 54 SNR 2 - SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

164/09

09/15956
FLOTTØRA - GNR 133 BNR 12 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

165/09

09/4046
JONSBORG - GNR 30 BNR 7- SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

166/09

09/2758
SKISTUA VED GRÅKALLEN - GNR 437 BNR 68 - SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

167/09

07/23276
BISPEGATA 1 - GNR 400 BNR 82 SNR 2 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

168/09

08/16165
TESSEMS VEG 19 - GNR 12 BNR 26 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

169/09

09/3466
STYKKET- GNR 436 BNR 25- SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
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170/09

09/5769
FJELLSETERVEIEN 22 - GNR 424 BNR 244 - SØKNAD OM FRITAK
FOR EIENDOMSSKATT bnr 244

171/09

09/6466
OLAV TRYGGVASONS GATE 5 - GNR 401 BNR 175 - SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

172/09

09/5566
VONHEIM - GNR 273 BNR 4 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

173/09

09/6476
SØREM - GNR 185 BNR 1 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

174/09

09/6387
HØGHEIM - GNR 184 BNR 12 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

175/09

09/6102
DIGRESMYRA- GNR 125 BNR 1- SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
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Sak 147/09
FORVALTNINGSREVISJON AV TRONDHEIM BYARKIV
INNSTILLING:
1. Bystyret ser alvorlig på de lovbrudd og mangler som revisjonen har avdekket og ber
rådmannen sørge for at disse blir utbedret.
2. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten innen 31. mai 2010.
3. For øvrig tas rapporten til orientering.
Saksordfører: Kenneth T. Kjelsnes (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret ser alvorlig på de lovbrudd og mangler som revisjonen har avdekket og ber
rådmannen sørge for at disse blir utbedret.
2. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten innen 31. mai 2010.
3. For øvrig tas rapporten til orientering.

Sak 148/09
FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM
KOMMUNE - NY BEHANDLING
INNSTILLING:
1. Det er behov for nye skoler i østområdene. Ranheim gamle skole legges ned som skole fra
1.august 2010. Rådmannen må i sak om investeringsbehov (se pkt. 9) legge fram ei løsning for
hvordan behovet for nye skoler i østområdene skal løses, herunder om Ranheim skole bør
selges i sin helhet, eller om den bør leies ut og reåpnes til skoleformål når nye Ranheim skole er
fylt opp.
Elever i Olderdalen sokner også i framtida til Ranheim skole.
2. Kalvskinnet og Ila skole slås sammen, og består som to avdelinger med felles rektor. Samla
innsparing vil være en rektorstilling 1,1 mill. og småskoletillegget ved Kalvskinnet skole på 1,2
mill. Det skal ikke gjøres vesentlige investeringer på Kalvskinnet skole i påvente av eventuell
elevtallsvekst. Utbedringer for å imøtekomme lovpålagte krav legges fram som egen sak.
Kulturskoleaktiviteten ved Kalvskinnet skole skal så langt som mulig flyttes til
Bispehaugen/Singsaker skole.
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3.
4.

Okstad skole videreføres som 1-4 skole.
Bystyret ber rådmannen legge fram en vurdering av administrative sammenslåinger av andre små
skoler i Trondheim. Det er ei forutsetning at skolene ligger nær hverandre geografisk.
Rådmannen bes om å vurdere innsparingspotensial, samt konsekvenser for driftsbudsjett,
pedagogikk og ledelse.
5. Bystyret ber om en gjennomgang av budsjettildelingsmodellen for grunnskolen med tanke på
rette opp eventuelle skjevheter. Småskoletillegget fjernes og det opprettes et grendeskoletillegg
(innsparing 2,5 mill) Saken legges fram for politisk behandling første halvår 2010.
6. Skolebygget på Lilleby skole brukes kun som grunnskole fra 2015. Arealer som i dag benyttes
til helsestasjon og Dagskole frigjøres etter hvert som elevtallsveksten setter inn.
7. Det gjennomføres en bred høring med tanke på at Rosten skoles kapasitet skal utnyttes bedre.
På grunnlag av høringen fremmes ny sak for bystyret.
8. a)Forslagene til grensejusteringer tas til etterretning. Formannskapet orienteres om de endringer
som gjennomføres per 1. august 2010. Bystyret vedtar å innføre fleksible grenser i visse
opptaksområder som strategi for effektiv arealutnyttelse. Rådmannen har fullmakt til å
gjennomføre endringer i opptaksområder etter fortutgående høring blant berørte skoler.
b)Bystyret forutsetter at kapasitetsreguleringer og andre muligheter er forsøkt, før fullmakten
benyttes. Bystyret ber om at det sees på grensene til Saupstad skole, med mål om å få større
variasjon i boligsammensetningen innenfor skolekretsen.
9. Flere skoler har behov for rehabilitering de nærmeste åra. Det fremmes egen sak, i god tid før
budsjettframlegg 2011, om framtidig behov, framdrift og finansiering ut over
økonomiplanperioden.
10. Rådmannen bes igangsette reguleringsplanprosess med sikte på salg av bygninger som ikke
benyttes til skoleformål ved Bispehaugen skole.
Rådmannen bes gjennomgå andre mulige områder som kan selges for å frigjøre
investeringsmidler.
11. Det forventes økning i antall barn i barneskolealder også i sentrum. Det vil allikevel være ledig
kapasitet ved flere av skolene også i framtida. Det åpnes for å
• endre skolegrensene slik at elevtallet ved Berg skole reduseres slik rådmannen beskriver,
• flytte kulturskoleaktiviteter til skoler med ledig kapasitet (inkludert Kjøpmannsgt. 46 som vil
medføre innsparing på 1,6 mill)
• utleie av ledige arealer til lag, organisasjoner el.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap og SV følger saken:
Bystyret mener at vurdering av hva som er hensiktsmessig skolestruktur er en dynamisk prosess.
Dette fordi elevtallsutviklingen endrer seg uavhengig av prognoser og framskrivinger. Bystyret mener
derfor det er uforsvarlig å vedta skolenedleggelser som ligger langt fram i tid. For det første fordi
mye kan endre seg innen vedtaket effektueres. For det andre fordi det er svært uheldig for et
skolemiljø å ”leve på oppsigelse”. Derfor må slike beslutninger tas nært opp til at vedtaket kan
gjennomføres. Bystyret mener derfor det blir feil å ta endelig stilling til framtidig skolestruktur for
eksempel på Skjetne/Okstad, Stabbursmoen/Huseby, Lade/Lilleby og Dragvoll-området. Derimot
har kommunen som planmyndighet behov for å vurdere framtidige muligheter og behov. Dette må ses
i sammenheng med arealplaner, befolkningsprognoser og økonomiplanarbeidet. I et slikt arbeid
inngår både planlegging av nye skoler, utbygging av eksisterende skoler og avvikling av skoleanlegg.
Slike mulighetsstudier må kommunen gjøre uten at dette skal tolkes som endelige beslutninger. Saker
med avgjørende betydning for skolestrukturen i Trondheim skal fattes av bystyret.
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Flertallets saksordfører: Aage Borrmann (Ap)
Mindretallets saksordfører: Bengt Eidem (H)
Behandling:
Bengt Eidem (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, V og KrF:
Bystyret vedtar følgende for framtidig skolestruktur:
1. Det er behov for nye skoler i østområdene. Ranheim gamle skole legges ned som skole
fra1.august 2010. Rådmannen må i sak om investeringsbehov (se pkt. 7) legge fram ei
løsning for hvordan behovet for nye skoler i østområdene skal løses, herunder om Ranheim
skole bør selges i sin helhet, eller om den bør leies ut og reåpnes til skoleformål når nye
Ranheim skole er fylt opp. Elever i Olderdalen sokner også i framtida til Ranheim skole.
2. Kalvskinnet skole opprettholdes som egen skole med egen rektor
3. Bystyret vedtar å opprettholde Okstad skole
4. Skolebygget på Lilleby skole brukes kun som grunnskole fra 2015. Arealer som i dag
benyttes til helsestasjon og Dagskole frigjøres etter hvert som elevtallsveksten setter inn.
5. Det gjennomføres en bred høring med tanke på at Rosten skoles kapasitet skal utnyttes
bedre. På grunnlag av høringen fremmes ny sak for bystyret.
6. Bystyret vedtar å innføre fleksible grenser i visse opptaksområder som strategi for effektiv
arealutnyttelse. Forslagene til grensejusteringer vedtas endelig i formannskapet etter
forutgående høring blant berørte skoler. Endringene gjennomføres fortrinnsvis for
skolebegynnere og /eller for elever som starter på 8. trinn og under forutsetning av at den nye
skolen fortsatt kan defineres som nærskole. Bystyret forutsetter at kapasitetsreguleringer og
andre muligheter er forsøkt, før fullmakten benyttes. Bystyret ber om at det sees på grensene
til Saupstad skole, med mål om å få større variasjon i boligsammensetningen innenfor
skolekretsen.
7. Flere skoler har behov for rehabilitering de nærmeste åra. Det fremmes egen sak, i god tid
før budsjettframlegg 2011, om framtidig behov, framdrift og finansiering ut over
økonomiplanperioden.
8. Det forventes økning i antall barn i barneskolealder også i sentrum. Det vil allikevel være
ledig kapasitet ved flere av skolene også i framtida. Det åpnes for å:
· endre skolegrensene slik at elevtallet ved Berg skole reduseres slik rådmannen
beskriver,
· flytte kulturskoleaktiviteter til skoler med ledig kapasitet (inkludert Kjøpmannsgt. 46
som vil medføre innsparing på 1,6 mill)
· utleie av ledige arealer til lag, organisasjoner el.1.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Behandling av punkt 2, første setning, i forslaget om felles rektor mellom Kalvskinnet og Ila skole
utsettes inntil det har vært holdt forhandlinger etter Hovedavtalen. I mellomtida sendes saken til
høring hos de som er berørt.
Votering:
Byrkjeflots utsettelsesforslag fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 1SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM)
Stemmer og falt.
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Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo følgende endring i pkt. 10:
Rådmannen bes igangsette reguleringsplanprosess med sikte på salg av de 2 bygningene langs
Weidemannsvei som ikke benyttes til skoleformål ved Bispehaugen skole.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslag fra H og FrP fra komiteens behandling:
Bystyret ber seg forelagt en sak om fritt skolevalg i Trondheim, inkludert rett for den enkelte elev til å
gå på sin nærskole.
Guri Melby (V) fremmet følgende merknad:
I en rapport om tidsbruk i skolen som ble overlevert til kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier
utvalget at god ledelse er en forutsetning for god tidsbruk i skolen. For at lærerne skal få mer tid til å
utføre sine kjerneoppgaver, slik som undervisning, vurdering og planlegging av undervisning, er god
skoleledelse avgjørende.
Merknadsstiller er kritisk til å innføre delt rektorløsning ved byens skoler og mener dette er et tiltak
som vil være negativt både med tanke på kvalitetsarbeidet som skal foregå i skolen og med tanke på
sykefravær. Nærvær av pedagogisk leder er viktig både for elevenes læringsutbytte, for lærernes
arbeidsmiljø og for utviklingsarbeidet som skal foregå på en skole.
Votering:
Høyre med fleres forslag fikk 36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Innstillingen unntatt pkt. 4, 5 og 10 fikk 50 stemmer (37Ap, 7SV, 2Sp, 2 MDG, 1PP, 1DEM) og
ble vedtatt.
Innstillingens pkt. 4 fikk stemmer 50 stemmer (37Ap, 7SV, 2Sp, 2 MDG, 1PP, 1DEM) og ble
vedtatt.
Innstillingens pkt. 5 fikk 49 stemmer (37Ap, 7SV, 2Sp, 2 MDG, 1PP) og ble vedtatt.
Nilsens endringsforslag til pkt. 10 fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) og falt
Innstillingens pkt. 10 ble vedtatt mot 10 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 1DEM).
Hauges tilleggforslag fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) og falt.
Flertallsmerknaden fra komiteen fikk tilslutning fra PP og Sp.
Venstres merknad fikk tilslutning fra H, FrP, KrF og DEM og ble dermed en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.

2.

Det er behov for nye skoler i østområdene. Ranheim gamle skole legges ned som skole fra
1.august 2010. Rådmannen må i sak om investeringsbehov (se pkt. 9) legge fram ei løsning for
hvordan behovet for nye skoler i østområdene skal løses, herunder om Ranheim skole bør
selges i sin helhet, eller om den bør leies ut og reåpnes til skoleformål når nye Ranheim skole er
fylt opp.
Elever i Olderdalen sokner også i framtida til Ranheim skole.
Kalvskinnet og Ila skole slås sammen, og består som to avdelinger med felles rektor. Samla
innsparing vil være en rektorstilling 1,1 mill. og småskoletillegget ved Kalvskinnet skole på 1,2
mill. Det skal ikke gjøres vesentlige investeringer på Kalvskinnet skole i påvente av eventuell
elevtallsvekst. Utbedringer for å imøtekomme lovpålagte krav legges fram som egen sak.
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Kulturskoleaktiviteten ved Kalvskinnet skole skal så langt som mulig flyttes til
Bispehaugen/Singsaker skole.
3. Okstad skole videreføres som 1-4 skole.
4. Bystyret ber rådmannen legge fram en vurdering av administrative sammenslåinger av andre små
skoler i Trondheim. Det er ei forutsetning at skolene ligger nær hverandre geografisk.
Rådmannen bes om å vurdere innsparingspotensial, samt konsekvenser for driftsbudsjett,
pedagogikk og ledelse.
5. Bystyret ber om en gjennomgang av budsjettildelingsmodellen for grunnskolen med tanke på
rette opp eventuelle skjevheter. Småskoletillegget fjernes og det opprettes et grendeskoletillegg
(innsparing 2,5 mill) Saken legges fram for politisk behandling første halvår 2010.
6. Skolebygget på Lilleby skole brukes kun som grunnskole fra 2015. Arealer som i dag benyttes
til helsestasjon og Dagskole frigjøres etter hvert som elevtallsveksten setter inn.
7. Det gjennomføres en bred høring med tanke på at Rosten skoles kapasitet skal utnyttes bedre.
På grunnlag av høringen fremmes ny sak for bystyret.
8. a) Forslagene til grensejusteringer tas til etterretning. Formannskapet orienteres om de endringer
som gjennomføres per 1. august 2010. Bystyret vedtar å innføre fleksible grenser i visse
opptaksområder som strategi for effektiv arealutnyttelse. Rådmannen har fullmakt til å
gjennomføre endringer i opptaksområder etter fortutgående høring blant berørte skoler.
b) Bystyret forutsetter at kapasitetsreguleringer og andre muligheter er forsøkt, før fullmakten
benyttes. Bystyret ber om at det sees på grensene til Saupstad skole, med mål om å få større
variasjon i boligsammensetningen innenfor skolekretsen.
9. Flere skoler har behov for rehabilitering de nærmeste åra. Det fremmes egen sak, i god tid før
budsjettframlegg 2011, om framtidig behov, framdrift og finansiering ut over
økonomiplanperioden.
10. Rådmannen bes igangsette reguleringsplanprosess med sikte på salg av bygninger som ikke
benyttes til skoleformål ved Bispehaugen skole.
Rådmannen bes gjennomgå andre mulige områder som kan selges for å frigjøre
investeringsmidler.
11. Det forventes økning i antall barn i barneskolealder også i sentrum. Det vil allikevel være ledig
kapasitet ved flere av skolene også i framtida. Det åpnes for å
• endre skolegrensene slik at elevtallet ved Berg skole reduseres slik rådmannen beskriver,
• flytte kulturskoleaktiviteter til skoler med ledig kapasitet (inkludert Kjøpmannsgt. 46 som vil
medføre innsparing på 1,6 mill)
• utleie av ledige arealer til lag, organisasjoner el.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, PP:
Bystyret mener at vurdering av hva som er hensiktsmessig skolestruktur er en dynamisk prosess.
Dette fordi elevtallsutviklingen endrer seg uavhengig av prognoser og framskrivinger. Bystyret mener
derfor det er uforsvarlig å vedta skolenedleggelser som ligger langt fram i tid. For det første fordi
mye kan endre seg innen vedtaket effektueres. For det andre fordi det er svært uheldig for et
skolemiljø å ”leve på oppsigelse”. Derfor må slike beslutninger tas nært opp til at vedtaket kan
gjennomføres. Bystyret mener derfor det blir feil å ta endelig stilling til framtidig skolestruktur for
eksempel på Skjetne/Okstad, Stabbursmoen/Huseby, Lade/Lilleby og Dragvoll-området. Derimot
har kommunen som planmyndighet behov for å vurdere framtidige muligheter og behov. Dette må ses
i sammenheng med arealplaner, befolkningsprognoser og økonomiplanarbeidet. I et slikt arbeid
inngår både planlegging av nye skoler, utbygging av eksisterende skoler og avvikling av skoleanlegg.
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Slike mulighetsstudier må kommunen gjøre uten at dette skal tolkes som endelige beslutninger. Saker
med avgjørende betydning for skolestrukturen i Trondheim skal fattes av bystyret.

Sak 149/09
STATUS FOR BARNEHAGETILBUDET PR 2009 OG NYE OPPTAKSKRITERIER
FOR 2010
INNSTILLING:
1. Bystyret tar til etterretning status for barnehagedekning og – opptak, og utfordringer knyttet til
barnetallsvekst og utbyggingsbehov for årene framover.
2. Bystyret vedtar at mål om barnehagedekning fra 2010 skal knyttes til barn med lovfestet rett til
barnehageplass, med følgende definisjon:
”Alle barn som søker innen fristen for hovedopptaket 1. mars, og som har fylt ett år innen utgangen
av august, får plass fra august.”
3. Bystyret vedtar følgende opptakskriterier gjeldende fra 1.1.2010
Hovedopptak gjelder
- barn som i henhold til Lov om barnehager § 12a har rett til barnehageplass og
som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket
oppstartsdato er satt til senest august samme år.
Felles for
trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.

Kommunale
tilleggskriterier

3. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme
barnehage.
4. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.
5. Loddtrekning.
Overflyttingsopptak gjelder
- barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august
samme år og som søker innen fristen 1. februar

Felles for
trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
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2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.
Kommunale
tilleggskriterier

3. Barn som har plass i en familiebarnehage og som fyller 3 år i løpet av året, skal
etter søknad prioriteres.
4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme
barnehage.
5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.
6. Loddtrekning.
Suppleringsopptak gjelder
- barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller
overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.

Felles for
trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.
3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/
stenging, skal prioriteres.

Kommunale
tilleggskriterier

4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre
forhold.
5. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme
barnehage.
6. Det eldste barnet.

4. Planer for barnehageutbyggingen og prioritering av prosjekter for kommende år vedtas gjennom
behandlingen av investeringsbudsjettet for barnehager i økonomiplanen for 2010-13.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene R, SV, AP, R, H, FrP følger saken:
1. Ambisjonen om full barnehagedekning for 0 – 5 åringer må videreføres.
2. Det må kreves full statlig finansiering av barnehageutbyggingen.
Saksordfører: Hilde Opoku (SV)
Behandling:
Jon Gunnes (V), Yngve Brox (H), Kristian Dahlberg Hauge (FrP) og Odd Anders With
(KrF) fremmet følgende forslag til merknad:
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Bystyret beklager at staten ikke fullfinansierer utgiftene i forbindelse med barnehagereformen. I følge
KS mangler det 1,5 milliarder kroner i overføring fra stat til kommunene.
Trondheim kommune gir i dag et stort flertall tilbud når det søkes om plass gjennom
suppleringsopptaket. Det er meget viktig at denne praksisen fortsetter. Vi må ikke oppleve at nesten
2 år gamle barn som har søkt om barnehageplass ikke får tilbud før neste hovedopptak. Bystyret ber
om at formannskapet får rapportering annen hver måned om antall barn over 1 år som ikke har fått
positivt svar på sin søknad om barnehageplass.
Peder Martin Lysestøl (R) fremmet følgende:
Alternativ til pkt. 2:
Bystyret vedtar at mål om barnehagedekning fortsatt skal være: ”Alle som søker barnehageplass
innen fristen for hovedopptaket får tilbud om plass fra august samme år.”
Merknad:
1. Ambisjonen om full barnehagedekning for 0 – 5 åringer må videreføres.
2. Det må kreves full statlig finansiering av barnehageutbyggingen.
Votering:
Innstillingens unntatt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 2 og Lysestøls forslag ble innstillingen vedtatt mot 3
stemmer (3R).
Flertallsmerknadens prikkpkt. 2 fra komiteen fikk tilslutning fra DEM, PP, KrF, V, Sp, MDG.
Gunnes med fleres merknad fikk tilslutning fra R, PP og DEM og ble dermed en mindretallsmerknad.
Lysestøls merknad pkt 1 fikk ingen tilslutning fra øvrige partier og ble dermed en
mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1. Bystyret tar til etterretning status for barnehagedekning og – opptak, og utfordringer knyttet til
barnetallsvekst og utbyggingsbehov for årene framover.
2. Bystyret vedtar at mål om barnehagedekning fra 2010 skal knyttes til barn med lovfestet rett til
barnehageplass, med følgende definisjon:
”Alle barn som søker innen fristen for hovedopptaket 1. mars, og som har fylt ett år innen utgangen
av august, får plass fra august.”
3. Bystyret vedtar følgende opptakskriterier gjeldende fra 1.1.2010
Hovedopptak gjelder
- barn som i henhold til Lov om barnehager § 12a har rett til barnehageplass og
som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket
oppstartsdato er satt til senest august samme år.
Felles for

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
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trondheimsbarnehagene

fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

Kommunale
tilleggskriterier

3. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme
barnehage.

2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.

4. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.
5. Loddtrekning.
Overflyttingsopptak gjelder
- barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august
samme år og som søker innen fristen 1. februar
Felles for
trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.

Kommunale
tilleggskriterier

3. Barn som har plass i en familiebarnehage og som fyller 3 år i løpet av året, skal
etter søknad prioriteres.
4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme
barnehage.
5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.
6. Loddtrekning.
Suppleringsopptak gjelder
- barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller
overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.

Felles for
trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon
fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
2. Barn som det er fattet vedtak for etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4, annet og fjerde ledd.
3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/
stenging, skal prioriteres.

Kommunale
tilleggskriterier

4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre
forhold.
5. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme

Møteprotokoll for Bystyret, 17.12.2009 (09/45888)

14

Trondheim kommune
barnehage.
6. Det eldste barnet.
4. Planer for barnehageutbyggingen og prioritering av prosjekter for kommende år vedtas gjennom
behandlingen av investeringsbudsjettet for barnehager i økonomiplanen for 2010-13.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, SV, V, KrF, R, Sp, MDG, PP, DEM:
Det må kreves full statlig finansiering av barnehageutbyggingen.

Sak 152/09
GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER
2010
INNSTILLING:
Bystyret vedtar gebyrregulativ for 2010 for bygge-, plan- , fradeling-, og oppmålingssaker.
Regulativet gjøres gjeldende fra 01.01.2010.
Bystyrets vedtak fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 109, matrikkellova § 32 og
eierseksjoneringsloven § 7.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Trond O. Svenkerud (PP) fremmet følgende alternative forslag:
Gebyret for saker som nevnt over beholdes på dagens nivå.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Svenkeruds forslag ble innstillingen vedtatt mot 2
stemmer (1PP, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret vedtar gebyrregulativ for 2010 for bygge-, plan- , fradeling-, og oppmålingssaker.
Regulativet gjøres gjeldende fra 01.01.2010.
Bystyrets vedtak fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 109, matrikkellova § 32 og
eierseksjoneringsloven § 7.
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Sak 153/09
OMGJØRING AV ANSVARLIG LÅN I TRONDHEIM KOMMUNALE
PENSJONSKASSE
INNSTILLING
1. Det ansvarlige lånet på 100 millioner kroner til Trondheim kommunale pensjonskasse innløses
2. Midlene føres tilbake til Trondheim kommunale pensjonskasse som kjernekapital
3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre transaksjonene
Saksordfører: Niklaus Haugrønning. (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Det ansvarlige lånet på 100 millioner kroner til Trondheim kommunale pensjonskasse innløses
2. Midlene føres tilbake til Trondheim kommunale pensjonskasse som kjernekapital
3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre transaksjonene

Sak 154/09
KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg i Trondheim
kommune, Sør-Trøndelag i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 9.
2. Under forutsetning av at bystyret slutter seg til punkt 1, delegerer bystyret sin myndighet etter
forskriften til formannskapet.
Saksordfører: Ingvill Kvernmo (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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1. Bystyret vedtar forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg i Trondheim
kommune, Sør-Trøndelag i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 9.
2. Under forutsetning av at bystyret slutter seg til punkt 1, delegerer bystyret sin myndighet etter
forskriften til formannskapet.

Sak 155/09
MIDTEGGEN 29, REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar privat reguleringsplan for Midteggen 29 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Studio 4 Arkitekter AS senest revidert 03.11.2009, med bestemmelser senest datert 02.11.2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Hans Borge (FrP).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar privat reguleringsplan for Midteggen 29 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Studio 4 Arkitekter AS senest revidert 03.11.2009, med bestemmelser senest datert 02.11.2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.

Sak 156/09
MUNKHAUGVEITA/SCHULTZ GATE M. FL., REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar privat reguleringsplan for Munkhaugveita/ Schultz gate m. fl. som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Eggen Arkitekter AS, senest datert 13.10.09, med bestemmelser senest
datert 26.10.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2.
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar privat reguleringsplan for Munkhaugveita/ Schultz gate m. fl. som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Eggen Arkitekter AS, senest datert 13.10.09, med bestemmelser senest
datert 26.10.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2.

Sak 157/09
GILDHEIMSVEGEN 3, REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Gildheimsvegen 3 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Per Knudsen Arkitekter AS senest datert 19.10.09 med bestemmelser senest datert 19.10.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – R, H, Ap, FrP, KrF, Sp:
Bystyret slutter seg til konklusjonen fra NIDAR AS om at den eneste reelle løsningen for NIDARs
nye lager er å bygge dette inntil fabrikken, i Belbuan.
Bystyret mener det er positivt slik NIDAR AS har framstått som positive i sin dialog med Strindheim
skole og med Ungdommens bystyre.
Bystyret ber om at denne positive dialogen følges opp i byggesaken for at den permanente
situasjonen etter at lageret er utbygd blir best mulig for barn og unges behov for lekeareal.
Behandling:
Hans Borge (FrP) fremmet følgende merknad:
Det forutsettes at forslagsstiller og eierne av Dalkantveien 2A og 2B kommer til enighet når det
gjelder tomtegrenser. Dersom slik enighet ikke oppnås, må regler for plassering av bygninger følges.
Knut Fagerbakke (SV) fremmet følgende forslag til merknad fra bygningsrådet behandling:
Merknadsstillerne mener det er positivt at Nidar AS viser forståelse for ønske om å bevare Belbuan,
og at bedriften er villig til å se på alternativ lokalisering av lager i nærheten til produksjonshallen.
Merknadsstillerne ber derfor Rådmannen gå i videre dialog med Nidar AS med mål om å få til et
makeskifte som sikre Belbuan som lekeareal for barn i området.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Flertallsmerknaden fra komiteens behandling fikk tilslutning fra V, PP og DEM
Borges merknad fikk tilslutning av DEM og ble dermed en mindretallsmerknad.
Fagerbakkes merknad fikk tilslutning av MDG og ble dermed en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Gildheimsvegen 3 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Per Knudsen Arkitekter AS senest datert 19.10.09 med bestemmelser senest datert 19.10.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – R, H, Ap, FrP, KrF, Sp, V, PP og DEM:
Bystyret slutter seg til konklusjonen fra NIDAR AS om at den eneste reelle løsningen for NIDARs
nye lager er å bygge dette inntil fabrikken, i Belbuan.
Bystyret mener det er positivt slik NIDAR AS har framstått som positive i sin dialog med Strindheim
skole og med Ungdommens bystyre.
Bystyret ber om at denne positive dialogen følges opp i byggesaken for at den permanente
situasjonen etter at lageret er utbygd blir best mulig for barn og unges behov for lekeareal.

INTERPELLASJONER:
1. Jan Bojer Vindheim (MDG) begrunnet sin interpellasjon Tilslutning til klimainitiativet 10:10.
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Jan Bojer Vindheim (MDG) og Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo:
Bystyret slutter seg til målsettingene for kampanjen 10:10.
Votering:
Vindheim med fleres forslag fikk 19 stemmer (7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2MDG, 1PP) og falt.

2. Hilde Opoku (SV) begrunnet sin interpellasjon om Barne- og familieombud. Interpellasjonen
ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Merethe B. Ranum (H) foreslo:
Forslag om opprettelse av et eget kommunalt Barne- og familieombud, oversendes rådmannen
for utredning i sammenheng med varslet sak om grensesnittet mellom pasientombudet og Helseog omsorgsombudet i Trondheim kommune. Rådmannen bes komme tilbake med en helhetlig
sak hvor kommunens ombudsrolle i forhold til ulike brukergrupper vurderes.
Hilde Opoku (SV) foreslo:
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Rådmannen bes legge fram en sak på nyåret som omhandler hvordan man kan bli bedre på råd
og veiledning innen oppvekstsektoren. Saken må samtidig evaluere ulike modeller for en
uavhengig ombudsordning.
Votering:
Ved alternativ votering ble Opokus forslag vedtatt med 66 stemmer mot 18 stemmer (13H, 3V,
2Sp) avgitt for Ranums forslag.
VEDTAK:
Rådmannen bes legge fram en sak på nyåret som omhandler hvordan man kan bli bedre på råd
og veiledning innen oppvekstsektoren. Saken må samtidig evaluere ulike modeller for en
uavhengig ombudsordning.

Sak 150/09
TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE - STATUS OG
SAMARBEIDSRUTINER, HØRING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM SAMT
PRIORITERING AV PROSJEKTER I 2010
INNSTILLING:
1. Bystyret gir sin tilslutning til opplegg for organisering og gjennomføring av arbeidet med
Miljøpakken for transport i Trondheim.
2.

Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når
bomstasjonen på Være kommer i drift.

3.

Trondheim kommune støtter forslaget til takster, rabatter og abonnementsavtale for
bomstasjonene i Miljøpakken. Bystyret ber Statens vegvesen foreta en rask behandling av
Trondheim kommunes søknad om avgiftsfritak for de husstandene i Trondheim kommune som
blir liggende på utsiden av bomstasjonene.

4.

Bystyret ber Rådmannen overvåke trafikkutviklingen langs mulige omkjøringsruter og eventuelt
komme tilbake med forslag om avbøtende tiltak. Spesielt gjelder dette langs Elgeseter gate og
gjennom Midtbyen, men også over Gløshaugen, Moholt og langs deler av Byåsen.

5.

Bystyret gir sin tilslutning til de tiltakene som foreslås gjennomført i 2010. Rådmannen bes
komme tilbake med forslag til en samlet utbyggingsplan så snart rammene for utbygging i
henhold til trinn 2 i Miljøpakken er avklart.

FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, SV, V, Sp, MDG:
Det tas forbehold om oppfølgninger og presiseringer på noen områder i arbeidet med miljø- og
transportpakken frem mot bystyrebehandling.
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Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp)
Behandling:
Odd Anders With (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV, Sp, MDG, V og KrF:
Endringsforslag (4.avsnitt endres til):
Bystyret ber Rådmannen overvåke trafikkutviklingen langs mulige omkjøringsruter og eventuelt
komme tilbake med forslag om avbøtende tiltak.
Forslag til tillegg:
1. Noen husstander i Trondheim som blir liggende på utsiden av bommene, må passere en
bomstasjon for å nå skole, barnehage og andre servicefunksjoner. Dette gjelder spesielt et
boligfelt på Væretrøa, men også enkelte beboere på Klett. Det foreslås at alle private kjøretøy
der eieren har slik bostedsadresse, får rett til fri passering gjennom den aktuelle bommen for å
eliminere at disse blir urimelig sterkt berørt. Det er nødvendig å søke Vegdirektoratet om å få en
godkjenning av en slik ordning.
2. Bystyret ber Rådmannen utrede hvordan Elgeseter gate kan utvikles til en miljøgate uten dagens
trafikk- og miljøproblemer. Løsningene skal også bidra til å begrense biltrafikken innenfor
elveslyngen. Følgende muligheter ønskes vurdert i denne sammenheng:
2.1. Tunnelløsning for næringstransport og privatbiler på strekningen fra Byporten, Lerkendal
til Samfunnet. Flere alternativer bør beskrives.
2.2. Anlegg for ”park & ride” med butikker og service m.m. i tilknytning til tunnelen.
2.3. Tilrettelegging for et urbant gate- og bomiljø med parklignende anlegg, småbutikker og
restauranter på bakkenivå.
2.4 Etablering av en superbusstrase for kollektivtrafikk som kan betjenes med buss,
trolleybuss, trikk eller bybane på bakkenivå.
2.5 Drift av grønne gratisbusser mellom sentrum og anlegg for ”park & ride” ved Sorgenfri og
Elgeseter gate.
2.6 Ulike finansieringsalternativer som imøtekommer hovedambisjonen
ovenfor, og
som går ut over finansieringsrammene i dagens miljøpakke. Dette innebærer en aktiv
dialog med næringsliv/interessenter/eiendomsbesittere i området.
3. Rådmannen bes komme tilbake med sak til formannskapet med forslag til prioriteringsliste for
trafikksikkerhetstiltak som kan gjennomføres i 2010.
4. Vi ber Rådmannen utrede nye typer sykkelheisløsninger tilpasset Steinberget og
Blussuvollsbakken.
I tillegg til rådmannens forslag til sykkeltiltak bes følgende traseer for gang-/sykkelvei utredes, og
om mulig igangsettes i 2010:
- Sykkelfelt i Kjøpmannsgata
- Gang-/sykkelbru over Bjørndalen mellom Kolstad og Vestre Rosten.
- Gang-/sykkelvei i Bynesvegen på strekningene Ilsvika – Fagervika og Fagervika –
Høvringen.
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5. Det bevilges 26 mill kr i 2010 til ekstra investeringskostnad 40 gassbusser (400.000 kr x 40) og
10 hybridbusser (1 mill x 10).
Gassbussene er ment å gå på biogass, men inntil tilstrekkelig biogass er tilgjengelig i markedet
kan de gå på naturgass. For å legge til rette for raskest mulig leveranse av biogass i tilstrekkelige
mengder har fylkeskommunen sagt ja til å inngå en biogassavtale med Trondheim og Malvik
kommuner om leveranse av biogass til bussdrift fra 2012 i forbindelse med Trondheim
Renholdsverks bygging av biogassanlegg.
I og med at gass- og hybridbusser har lavere driftskostnad, forventer vi at dette gjenspeiler
lavere billettpriser til reisende.
6. Det bevilges 11 mill kr i 2010 til løpende vedlikehold av skinnegang og driftstilskudd til trikk for
å opprettholde en sikkerhetsmessig god løsning.
Bystyret har bestilt utredning av skinnegående kollektivtrafikk i Trondheim i framtiden. En
helhetlig debatt og framtidsvisjonene for kollektivtrafikken i Trondheim, både i forhold til klima
og økonomi, bør være avsluttet innen høsten 2010. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til
formannskapet med en sak for å oppdatere mandatet for utredningen.
På grunn av ambisjonene om helhetlige løsninger for byen må valg av framtidig trikketrase i
området Ila/Skansen også avgjøres innen høsten 2010.
Tone Stav (H) fremmet følgende endringsforslag:
Bystyret gir sin tilslutning til opplegg for organisering og gjennomføring av arbeidet med Miljøpakken
for transport i Trondheim med følgende endringer:
Bystyret mener ny E6 sør må bygges langt raskere enn det hittil er lagt opp til i pakken, og ønsker en
ferdigstillelse av hele strekningen innen 2015-2016. Bystyret ber rådmannen utrede om denne delen
av prosjektet kan gjennomføres som et OPS-prosjekt. Dette betyr at bystyret akspeterer en
eventuell lånefinansiert utbygging av strekningen. Bystyret mener at dette – selv om dette kan gi økte
finanskostnader for pakken – vil gi et betydelig effektiviseringspotensiale i prosjektet. I tillegg
kommer samfunnsnytten av å få veien raskere, med færre ulykker og mindre køkjøring som resultat.
Noen husstander i Trondheim som blir liggende på utsiden av bommene må passere en bomstasjon
for å nå skole, barnehage og andre servicefunksjoner. Alle private kjøretøy der eieren
har slik bostedsadresse må få rett til fri passering gjennom den aktuelle bommen. Bystyret søker
Vegdirektoratet om godkjenning av en slik ordning.
Det innføres ikke en rushtidsavgift, bomavgiften skal være lik hele døgnet. Dette gjøres innen samme
inntektsramme som tidligere forutsatt i pakken.
2+-feltene gjeninnføres til erstatning for de gjennomgående kollektivfeltene.
Bystyret viser til sak formannskapssak 292/09, hvor det fremgår at skinnegående kollektivtransport
er blitt utredet seks ganger de siste tyve år. Spørsmålet er tilstrekkelig utredet. Det skal, med
bakgrunn i nevnte utredninger, ikke brukes midler av denne pakken på skinnegående
kollektivtransport.

Møteprotokoll for Bystyret, 17.12.2009 (09/45888)

22

Trondheim kommune

Hans Borge (FrP) fremmet følgende alternative forslag:
Bystyret ber om at arbeidet med bompengefinansiering og øvrig brukerbetaling av miljø- og
transportpakken avsluttes.
Arne Byrkjeflot (R) la ved følgende protokolltilførsel:
Rødt har valgt å ikke stemme imot dagens forslag. Vi mener imidlertid at de tiltak som er lagt fram er
utilstrekkelig for å oppnå målsetningen om å senke biltrafikkens andel fra 58% til 50%. Det er helt
nødvendig med restriktive tiltak. Spesielt når dette i hovedsak er en veipakke som letter privatbil og
traileres framkommelighet. I tillegg er dette målet for lite ambisiøst.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende merknad:
Bystyret inviteres i denne saken i praksis til å ta stilling til en gjeninnføring av bomring med
rushtidsavgift i Trondheim. Et vedtak i tråd med innstillingen vil anses som et alvorlig brudd med
tidligere forpliktende flertallsvedtak om å avvise ny bomring og avvise bompengefinansiering av
konkrete veiprosjekter i Trondheim.
AP, FrP og Høyre har gjennom flere år utgjort et stort flertall i både formannskap og bystyre som
har avvist ny bomring og utvidet egenfinansiering i Trondheim. Det henvises spesielt til følgende
flertallsvedtak fra de tre partiene:
Vedtak i bystyresak 63/06 om prosjektfinansiering av E6 sør og RV3 fra partiene Ap, FrP og Høyre
Trondheim kommune kan i forbindelse med en fremskyndet E6 Sør-utbygging ikke akseptere
nye bomstasjoner i Trondheim. Bystyret viser til at eksisterende bommer på E6 Øst og E39
sammen med eventuelle bomstasjoner på E6 sør for Trondheim, medfører at Trondheims
bilister og næringsliv i meget betydelig grad vil bidra til såkalt ”lokal egenfinansiering” i
form av bompenger nærmest uansett i hvilken retning man ønsker å transportere seg selv
eller bedrive næringstransport.
Trondheim kommune mener prinsipielt at det fullt ut er en statlig oppgave å finansiere
stamvegnettet og beklager at dette ikke følges opp i statsbudsjettet.
Vedtak i formannskapet mai –05 fra partiene Ap, FrP og Høyre – etter forslag fra Rune Olsø (AP):
Prosjektene Sluppen – Marienborg og Tonstad – Klett bør fullfinansieres i perioden 2010 –
2015. (…) Trondheim kommune mener at det er et statlig ansvar å finansiere disse
utbyggingene og at dette skal skje uten bomfinansiering/veiprising.
Det fremheves fra merknadsstiller at nytt et vedtak om nye bomstasjoner i Trondheim med
rushtidseffekt og heldøgns innkreving, vil være i sterk strid med tidligere vedtak og løfter til velgerne.
Votering:
Borges alternative forslag fikk 15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
Stavs forslag med unntak av de to siste avsnittene fikk 13 stemmer (13H) og falt.
Stavs to siste avsnitt fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) og falt.
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Innstillingens punkt 1 og 3 fikk 56 stemmer (36Ap, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp, 2MDG) og ble
vedtatt.
Innstillingens punkt 2 fikk 57 stemmer (36Ap, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp, 2MDG, 1DEM) og ble
vedtatt.
Innstillingen punkt 4 fikk 16 stemmer (13H, 1R, 1PP, 1DEM) og falt dermed.
With med fleres forslag til endring pkt. 4 fikk 56 stemmer (36Ap, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp,
2MDG) og ble vedtatt.
Innstillingen pkt 5 fikk 69 stemmer (36Ap, 13H, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp, 2MDG, 1DEM) og ble
vedtatt.
With med fleres tilleggsforslag pkt. 1-3 og 5 fikk 69 stemmer (36Ap, 13H, 7SV, 3V, 3KrF, 3R,
2Sp, 2MDG, 1DEM) og ble vedtatt.
With med fleres tilleggsforslag pkt. 4 fikk 56 stemmer (36Ap, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp, 2MDG) og
ble vedtatt.
With med fleres tilleggsforslag pkt. 6 fikk 56 stemmer (36Ap, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp, 2MDG) og
ble vedtatt.
Hauges merknad fikk tilslutning av PP og DEM og ble dermed en mindretallsmerknad

VEDTAK:
1.

Bystyret gir sin tilslutning til opplegg for organisering og gjennomføring av arbeidet med
Miljøpakken for transport i Trondheim.

2.

Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når
bomstasjonen på Være kommer i drift.

3.

Trondheim kommune støtter forslaget til takster, rabatter og abonnementsavtale for
bomstasjonene i Miljøpakken. Bystyret ber Statens vegvesen foreta en rask behandling av
Trondheim kommunes søknad om avgiftsfritak for de husstandene i Trondheim kommune som
blir liggende på utsiden av bomstasjonene.

4.

Bystyret ber Rådmannen overvåke trafikkutviklingen langs mulige omkjøringsruter og eventuelt
komme tilbake med forslag om avbøtende tiltak.

5.

Bystyret gir sin tilslutning til de tiltakene som foreslås gjennomført i 2010. Rådmannen bes
komme tilbake med forslag til en samlet utbyggingsplan så snart rammene for utbygging i
henhold til trinn 2 i Miljøpakken er avklart.

6.

Noen husstander i Trondheim som blir liggende på utsiden av bommene, må passere en
bomstasjon for å nå skole, barnehage og andre servicefunksjoner. Dette gjelder spesielt et
boligfelt på Væretrøa, men også enkelte beboere på Klett. Det foreslås at alle private kjøretøy
der eieren har slik bostedsadresse, får rett til fri passering gjennom den aktuelle bommen for å
eliminere at disse blir urimelig sterkt berørt. Det er nødvendig å søke Vegdirektoratet om å få en
godkjenning av en slik ordning.
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7.

Bystyret ber Rådmannen utrede hvordan Elgeseter gate kan utvikles til en miljøgate uten dagens
trafikk- og miljøproblemer. Løsningene skal også bidra til å begrense biltrafikken innenfor
elveslyngen. Følgende muligheter ønskes vurdert i denne sammenheng:
7.1 Tunnelløsning for næringstransport og privatbiler på strekningen fra Byporten,
Lerkendal til Samfunnet. Flere alternativer bør beskrives.
7.2 Anlegg for ”park & ride” med butikker og service m.m. i tilknytning til tunnelen.
7.3 Tilrettelegging for et urbant gate- og bomiljø med parklignende anlegg, småbutikker og
restauranter på bakkenivå.
7.4 Etablering av en superbusstrase for kollektivtrafikk som kan betjenes med buss,
trolleybuss, trikk eller bybane på bakkenivå.
7.5 Drift av grønne gratisbusser mellom sentrum og anlegg for ”park & ride” ved Sorgenfri
og Elgeseter gate.
7.6 Ulike finansieringsalternativer som imøtekommer hovedambisjonen
ovenfor, og
som går ut over finansieringsrammene i dagens miljøpakke. Dette innebærer en aktiv
dialog med næringsliv/interessenter/eiendomsbesittere i området.

8. Rådmannen bes komme tilbake med sak til formannskapet med forslag til prioriteringsliste for
trafikksikkerhetstiltak som kan gjennomføres i 2010.
9. Vi ber Rådmannen utrede nye typer sykkelheisløsninger tilpasset Steinberget og
Blussuvollsbakken.
I tillegg til rådmannens forslag til sykkeltiltak bes følgende traseer for gang-/sykkelvei utredes, og
om mulig igangsettes i 2010:
- Sykkelfelt i Kjøpmannsgata
- Gang-/sykkelbru over Bjørndalen mellom Kolstad og Vestre Rosten.
- Gang-/sykkelvei i Bynesvegen på strekningene Ilsvika – Fagervika og Fagervika –
Høvringen.
10. Det bevilges 26 mill kr i 2010 til ekstra investeringskostnad 40 gassbusser (400.000 kr x 40) og
10 hybridbusser (1 mill x 10).
Gassbussene er ment å gå på biogass, men inntil tilstrekkelig biogass er tilgjengelig i markedet
kan de gå på naturgass. For å legge til rette for raskest mulig leveranse av biogass i tilstrekkelige
mengder har fylkeskommunen sagt ja til å inngå en biogassavtale med Trondheim og Malvik
kommuner om leveranse av biogass til bussdrift fra 2012 i forbindelse med Trondheim
Renholdsverks bygging av biogassanlegg.
I og med at gass- og hybridbusser har lavere driftskostnad, forventer vi at dette gjenspeiler
lavere billettpriser til reisende.
11. Det bevilges 11 mill kr i 2010 til løpende vedlikehold av skinnegang og driftstilskudd til trikk for
å opprettholde en sikkerhetsmessig god løsning.
Bystyret har bestilt utredning av skinnegående kollektivtrafikk i Trondheim i framtiden. En
helhetlig debatt og framtidsvisjonene for kollektivtrafikken i Trondheim, både i forhold til klima
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og økonomi, bør være avsluttet innen høsten 2010. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til
formannskapet med en sak for å oppdatere mandatet for utredningen.
På grunn av ambisjonene om helhetlige løsninger for byen må valg av framtidig trikketrase i
området Ila/Skansen også avgjøres innen høsten 2010.

Sak 151/09
NY MODELL FOR FASTSETTELSE AV HUSLEIE I KOMMUNALE LEIEBOLIGER
OG NY ØKONOMISK ORGANISERING AV BOLIGDRIFTEN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar ny modell for fastsettelse av husleie i kommunale leieboliger:
• Utgiftsdekkende husleie, som omfatter kommunens samlede løpende utgifter til forvaltning,
drift og vedlikehold samt finanskostnader, skal benyttes som prinsipp for husleiefastsettelse
for kommunale leieboliger eid av Trondheim kommune.
• Husleie for hver bolig justeres i tillegg slik at kvaliteter som størrelse, tilstand og beliggenhet
også får betydning for leiefastsettelsen.
• Økonomien tilknyttet boligdriften skilles ut som et eget selvfinansierende område innenfor
kommuneøkonomien.
• Ny modell iverksettes så snart det er etablert rutiner for å administrere modellen og senest
01.07.10.
• Avviklingen av den kommunale bostøtteordningen som var bebudet i budsjett for 2009 og
med virkning fra 01.03.09 utsettes inntil sak om kommunal husleiestøtte er behandlet. Denne
saken skal også vurdere muligheten for at en økning i kommunal husleiestøtte først og fremst
kan skje gjennom bruk av kommunal bostøtte og ikke ved sosialhjelpsutbetaling.
• Innføringen av ny husleiemodell frigjør 32,2 millioner kroner på årsbasis. Rådmannen vil
komme tilbake til forslag til disponering av disse midlene i forbindelse med
budsjett/økonomiplan 2010-2013.
• Bystyret anmoder Boligstiftelsen for trygdeboliger og de private stiftelsene som kommunen
leier boliger hos, om å harmonisere sine husleier med kommunens husleier så langt det er
mulig.
• Utgiftene til vedlikehold av kommunale boliger skal opprettholdes på samme nivå som i dag,
men man skal vri ressurser fra indre til ytre vedlikehold av boligene.
Saksordfører: Arne Byrkjeflot (Rødt)
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Behandling:
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo nytt kulepunkt:
Bystyret ber om at rådmannen kommer med en egen sak vedrørende boligrådgivningen i Trondheim
kommune.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo:
Kulepunkt 1 og 2 endres til:
• Gjengs leie skal benyttes som prinsipp for husleiefastsettelse for kommunale leieboliger eid av
Trondheim kommune.
• Husleien justeres etter skjønn med utgangspunkt etter gjengs leie og den generelle
prisutviklingen.
Arne Byrkjeflot (Rødt) foreslo følgende:
Utsettelsesforslag:
Foreslått økning av husleie i kommunale boliger utsettes inntil det foreligger en samlet sak der økning,
statlig bostøtte, endring av kommunal bostøtte, endring av kommunal sosialhjelp og oppbygging av
rådgivning ses under ett.
Alternativ til innstillinga:
Kostnadsdekkende husleie får store konsekvenser for en svak gruppe og spesielt for de som har
skaffet seg en mindre lønnsinntekt. De som kommer seg ut av avhengighet av trygd på dette vis, vil
oppleve at mye av inntekten går bort i minsket bostøtte. Slik fungerer den nye ordningen som en
fattigdomsfelle.
Tilleggsforslag:
a) Ingen kommunal leilighet skal koste mer enn øvre grense for statlig bostøtte for den
familietype som bor i leiligheten.
b) Beliggenhet strykes i pkt 2
Votering:
Byrkjeflots utsettelsesforslag forslag fikk 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Votering:
Byrkjeflots alternative forslag fikk 4 stemmer (3R, 1PP) og falt.
Brox endringsforslag til pkt 1 og 2 fikk 26 stemmer (13H, 13FrP) og falt.
Innstillingens pkt 1 og 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Innstillingens for øvrig ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Trønsdals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots tilleggsforslag fikk 4 stemmer (3R, 1PP) og falt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar ny modell for fastsettelse av husleie i kommunale leieboliger:
• Utgiftsdekkende husleie, som omfatter kommunens samlede løpende utgifter til forvaltning,
drift og vedlikehold samt finanskostnader, skal benyttes som prinsipp for husleiefastsettelse
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for kommunale leieboliger eid av Trondheim kommune.
• Husleie for hver bolig justeres i tillegg slik at kvaliteter som størrelse, tilstand og beliggenhet
også får betydning for leiefastsettelsen.
• Økonomien tilknyttet boligdriften skilles ut som et eget selvfinansierende område innenfor
kommuneøkonomien.
• Ny modell iverksettes så snart det er etablert rutiner for å administrere modellen og senest
01.07.10.
• Avviklingen av den kommunale bostøtteordningen som var bebudet i budsjett for 2009 og
med virkning fra 01.03.09 utsettes inntil sak om kommunal husleiestøtte er behandlet. Denne
saken skal også vurdere muligheten for at en økning i kommunal husleiestøtte først og fremst
kan skje gjennom bruk av kommunal bostøtte og ikke ved sosialhjelpsutbetaling.
• Innføringen av ny husleiemodell frigjør 32,2 millioner kroner på årsbasis. Rådmannen vil
komme tilbake til forslag til disponering av disse midlene i forbindelse med
budsjett/økonomiplan 2010-2013.
• Bystyret anmoder Boligstiftelsen for trygdeboliger og de private stiftelsene som kommunen
leier boliger hos, om å harmonisere sine husleier med kommunens husleier så langt det er
mulig.
• Utgiftene til vedlikehold av kommunale boliger skal opprettholdes på samme nivå som i dag,
men man skal vri ressurser fra indre til ytre vedlikehold av boligene.
• Bystyret ber om at rådmannen kommer med en egen sak vedrørende boligrådgivningen i
Trondheim kommune.

Sak 158/09
YTRE BASSENG OG BRATTØRMOLOEN GNR 439 BNR 2, REGULERINGSPLAN
INNSTILLING
Bystyret vedtar reguleringsplan for Ytre basseng og Brattørmoloen gnr. 439 bnr. 2 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Lusparken Arkitekter as, datert 09.03.2009, sist endret 19.10.2009 og i
bestemmelser sist endret 19.10.2009.
Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 5 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE, Pkt. 5.4
Havneområde i sjø S02:
Tillegg til 2. setning (angitt i kursiv):
Det tillates anlagt gjestehavn av flytebrygger og plass til anløp for mindre båter tilknyttet
næringsvirksomhet i Trondheimsfjorden.
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Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Per Digre (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Ytre basseng og Brattørmoloen gnr. 439 bnr. 2 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Lusparken Arkitekter as, datert 09.03.2009, sist endret 19.10.2009 og i
bestemmelser sist endret 19.10.2009.
Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 5 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE, Pkt. 5.4
Havneområde i sjø S02:
Tillegg til 2. setning (angitt i kursiv):
Det tillates anlagt gjestehavn av flytebrygger og plass til anløp for mindre båter tilknyttet
næringsvirksomhet i Trondheimsfjorden.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.

Sak 159/09
ÅSHEIMVEGEN, KATTEMSMYRA, GNR 198 BNR 75 OG 199,
REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Åsheimvegen, Kattemsmyra, gnr. 198 bnr. 75 og 199, som vist
på kart i målestokk 1:1000, merket Solem Hartmann AS, senest datert 02.11.09, med
bestemmelser senest datert 02.11.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Tone Stav (H).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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Bystyret vedtar reguleringsplan for Åsheimvegen, Kattemsmyra, gnr. 198 bnr. 75 og 199, som vist
på kart i målestokk 1:1000, merket Solem Hartmann AS, senest datert 02.11.09, med
bestemmelser senest datert 02.11.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.

Sak 160/09
SKJERMVEGEN 45, GNR 97 BNR 685 M. FL., REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Skjermvegen 45, gnr. 97 bnr. 685 m. fl. som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Solem Hartmann AS, senest datert 02.11.09, med bestemmelser senest
datert 02.11.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2- nr. 1.
Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Skjermvegen 45, gnr. 97 bnr. 685 m. fl. som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Solem Hartmann AS, senest datert 02.11.09, med bestemmelser senest
datert 02.11.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2- nr. 1.

Sak 161/09
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2009
INNSTILLING:
Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til § 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene
som er vist på vedlegg ”Fritak § 7 2009”.
For eiendommene vist på vedlegg ”Fritak § 7 utgår 2009” fjernes fritak for eiendomsskatt fra og
med 2009.
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Saksordfører Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til § 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene
som er vist på vedlegg ”Fritak § 7 2009”.
For eiendommene vist på vedlegg ”Fritak § 7 utgår 2009” fjernes fritak for eiendomsskatt fra og
med 2009.

Sak 162/09
ESTENSTADVEGEN 175, FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR 44 BNR 5
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Estenstadvegen 175, gnr 44
bnr 5, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Estenstadvegen 175, gnr 44
bnr 5, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)

Sak 163/09
ANDERS LIAKLEVS VEG 1 - GNR 176 BNR 54 SNR 2 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
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Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Anders Liaklevs veg 1, gnr
176 bnr 54 snr 2, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Anders Liaklevs veg 1, gnr
176 bnr 54 snr 2, jf eiendomsskatteloven § 7a.

Sak 164/09
FLOTTØRA - GNR 133 BNR 12 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Flottøra, gnr 133 bnr 12, jf
eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Flottøra, gnr 133 bnr 12, jf
eiendomsskatteloven § 7a.

Sak 165/09
JONSBORG - GNR 30 BNR 7- SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Jonsborg, gnr 30 bnr 7, jf
eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)

Møteprotokoll for Bystyret, 17.12.2009 (09/45888)

32

Trondheim kommune

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Jonsborg, gnr 30 bnr 7, jf
eiendomsskatteloven § 7a.

Sak 166/09
SKISTUA VED GRÅKALLEN - GNR 437 BNR 68 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Gitt at stiftelsen Skistua dokumenterer at deler av eiendommen benyttes til virksomhet som faller inn
under bestemmelsene for fritak, så innvilger bystyret fritak for dette arealet.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Anne Sophie Hunstad (Ap) fratrådte på grunn av inhabilitet etter forvaltningsloven § 6e, da hun er
styremedlem i stiftelse som er part i saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Gitt at stiftelsen Skistua dokumenterer at deler av eiendommen benyttes til virksomhet som faller inn
under bestemmelsene for fritak, så innvilger bystyret fritak for dette arealet.

Sak 167/09
BISPEGATA 1 - GNR 400 BNR 82 SNR 2 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Bispegata 1, gnr 400 bnr 82 snr
2, jf lov om eiendomsskatt § 7.
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Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Bispegata 1, gnr 400 bnr 82 snr
2, jf lov om eiendomsskatt § 7.

Sak 168/09
TESSEMS VEG 19 - GNR 12 BNR 26 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Tessems veg 19, gnr 12 bnr 26,
jf lov om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Tessems veg 19, gnr 12 bnr 26,
jf lov om eiendomsskatt § 7.

Sak 169/09
STYKKET- GNR 436 BNR 25- SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Stykket, gnr 436 bnr 25, jf
eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Stykket, gnr 436 bnr 25, jf
eiendomsskatteloven § 7a.

Sak 170/09
FJELLSETERVEIEN 22 - GNR 424 BNR 244 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT bnr 244
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Fjellseterveien 22, gnr 424
bnr 244, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Fjellseterveien 22, gnr 424
bnr 244, jf eiendomsskatteloven § 7a.

Sak 171/09
OLAV TRYGGVASONS GATE 5 - GNR 401 BNR 175 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Olav Tryggvasons gate 5, gnr
401 bnr 175, jf lov om eiendomsskatt § 7a.
Saksordfører Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Arne Byrkjeflot fratrådte på grunn av inhabilitet etter forvaltningsloven § 6e, da han er styreleder i
selskap som er part i saken.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Olav Tryggvasons gate 5, gnr
401 bnr 175, jf lov om eiendomsskatt § 7a.

Sak 172/09
VONHEIM - GNR 273 BNR 4 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for Vonheim, gnr 273 bnr 4, jf
eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for Vonheim, gnr 273 bnr 4, jf
eiendomsskatteloven § 7a.

Sak 173/09
SØREM - GNR 185 BNR 1 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Sørem, gnr 185 bnr 1, jf lov om
eiendomsskatt § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Arne Byrkjeflot fratrådte på grunn av inhabilitet etter forvaltningsloven § 6e, da han er styreleder i
selskap som er part i saken.
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Trond O. Svenkerud (PP) fremmet følgende alternative forslag:
Bystyret innvilger hele/delvis søknad om fritak for eiendomsavgift for eiendommen Sørem gnr 185
bnr 1 jfr lov om eiendomsskatt § 7 a. Fritaket gjelder for den del som brukes i rusbehandlingen.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (1FrP, 2R, 1PP, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Sørem, gnr 185 bnr 1, jf lov om
eiendomsskatt § 7a.

Sak 174/09
HØGHEIM - GNR 184 BNR 12 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Høgheim, gnr 184 bnr 12 jfr
eiendomsskatteloven §12 a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Høgheim, gnr 184 bnr 12 jfr
eiendomsskatteloven §12 a.

Sak 175/09
DIGRESMYRA- GNR 125 BNR 1- SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Digresmyra, gnr 125 bnr 1
fnr1, jf eiendomsskatteloven § 7a.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Digresmyra, gnr 125 bnr 1
fnr1, jf eiendomsskatteloven § 7a.

Protokolltilførsel fra Svein Otto Nilsen (DEM) vedrørende sak 150/09:
Demokratene ønsket å stemme for forslag til tillegg punkt 1 og i mot punkt 2 i tillegget. Ordføreren la
opp til felles votering på disse 2 punktene og jeg måtte stemme i mot til tross for ytring om å få lov til
å stemme for pkt. 1.
Demokratene er positiv til at husstander som ligger på utsiden av bommene (Væretrøa og enkelte
beboere på Klett) får rett til fri plassering gjennom den aktuelle bommen for å eliminere at disse blir
urimelig sterkt berørt.

Møtet hevet kl. 22.10

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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