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Til stede 82 representanter ved møtestart.
De meldte forfall ble enstemmig godkjent.
Det var ingen innvendinger til innkalling og sakliste.
Ordfører opplyste om at det ikke var meldt inhabilitet til dagens møte.
Da det er blitt reist spørsmål både fra medlemmer av representantskapet i Trondheimsfjorden
interkommunale havn og fra medlemmer av klientutvalg og tilsynsutvalg om deres habilitet er det
innhentet juridisk betenkning angående dette. Habiliteten til bystyrets medlemmer er i denne
sammenheng funnet i orden.
Det var ingen innsigelser til representantenes habilitet
Ordfører opplyste om at det ikke ble gitt utvidet taletid, og ba om fullmakt til å ordne saklista.
Sak 55/09 Rusplan ble behandlet som første sak.

DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Arne Byrkjeflot (R):
Bryggene i Fjordgata
2. Fra Elin Marie Andreassen (FrP) og Jorunn Kofoed (FrP):
Kjønnslemlestelse

DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Arnt Inge Enoksen (FrP):
Tiltak for å beholde dyktige lærere
2. Fra Guri Melby (V):
Framdrift for oppussing av Torvet
3. Fra Torleif Hugdahl (SV):
Barn i byen
4. Fra Ole Kristian Lundereng (Ap):
Større levekårsforskjeller mellom bydelene?
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SAKSLISTE
Saksnr.
25/09

Arkivsaksnr.
08/36511
VERBALE FORSLAG - TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR
2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012

55/09

09/9281
TRONDHEIM KOMMUNES RUSMIDDELPOLITISKE
HANDLINGSPLAN 2009-2012 SAMMEN MOT RUS; FOR MESTRING,
HELSE OG TRYGGHET

73/09

08/41541
FORVALTNINGSREVISJON: IA-AVTALEN I TRONDHEIM
KOMMUNE. DELRAPPORT 1

74/09

09/21098
EIERSKAPSKONTROLL- TRONDHEIMSFJORDENS
INTERKOMMUNALE HAVN IKS

75/09

09/18039
TRONDHEIM KOMMUNALE MUSIKK OGKULTURSKOLE/KULTURSKOLEN I TRONDHEIM

76/09

09/22075
SAMMENSLÅING AV ARBEID OG KOMPETANSE (AK) OG STAVNE
GÅRD KF (SG)

77/09

09/22752
ÅRSOPPGJØRET FOR 2008

78/09

09/22939
REGNSKAP ETTER 1. TERTIAL 2009

79/09

09/13852
ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN
I TRONDHEIM

80/09

08/36659
ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2009-2012

81/09

09/16902
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR STAVNE GÅRD KF 2008

82/09

09/16911
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM PARKERING
KF 2008

83/09

09/18212
EVALUERING AV KLIENTUTVALGET

84/09

09/20729
GJENNOMGANG AV POLITISKE UTVALG SOM IKKE ER
LOVPÅLAGT

85/09

04/118
SÆTERBAKKEN, TESLIÅSEN OG TJØNLIEN MED TILLIGGENDE
OMRÅDER, KLAGEBEHANDLING

86/09

06/43236
KJØPMANNSGATA 73 (ROYAL GARDEN) M.FL., FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

87/09

08/8764
MÅL FOR HÅNDTERING AV SEDIMENTFORURENSNING I
TRONDHEIM HAVN

88/09

08/10074
ELGESETER GATE 49, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

89/09

08/27460
LYARHAUGEN GNR 260 BNR 44, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
MED BESTEMMELSER

90/09

08/33310
FJELLSETERVEIEN, FORSLAG TIL REGULERING AV GANG- OG
SYKKELVEG OG SKILØYPE

91/09

08/45960
TRONDHEIM KINO AS - SØKNAD OM FORLENGELSE AV
KONSESJON FOR VISNING AV FILM I NÆRINGSVIRKSOMHET

92/09

09/1408
DELEGERINGSREGLEMENTET

93/09

09/11897
ÅRSRAPPORT FRA BARNAS REPRESENTANT - 2008

94/09

09/14528
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LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING (PLAN- OG
BYGNINGSLOV) - PLANDELEN. ORGANISERING AV ARBEIDET OG
ENDRING AV DELEGERINGSREGLEM ENTET
95/09

09/18117
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
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Sak 55/09
TRONDHEIM KOMMUNES RUSMIDDELPOLITISKE HANDLINGSPLAN 2009-2012
SAMMEN MOT RUS; FOR MESTRING, HELSE OG TRYGGHET
INNSTILLING:
Bystyret gir sin tilslutning til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2009 – 2012, med
følgende endringer:
1. Ung til Ung metodikk (Juvente) og eller brukerorganisasjoner (RIO) inviteres til å delta.
2. Følgende innarbeides i planen:
a. En ruspolitikk med tilstrekkelig behandlingskapasitet for mennesker med rusproblemer, slik
at alle som vil får rask hjelp og individuell tilpasset behandling.
b. En bedre sammenheng mellom tiltak innenfor forebygging, behandling og ettervern.
c. Å styrke informasjons- og holdningsskapende arbeid i sammenheng med skolen.
d. Å styrke samordningen mellom ulike offentlige etater og det frivillige hjelpeapparatet.
e. Bystyret er opptatt av å ha et godt rusforebyggende arbeid i skolen og på de unges
fritidsarena. De forebyggende tiltaka vi setter inn i skolen må være basert på
elevmedvirkning og en tilpassa metodikk som tar ungdom på alvor.
f. Bystyret framhever at rusforebygging også handler om å ha hele livet til ungdom i fokus.
Det bør være en kopling til deltakelse i det øvrige samfunns og arbeidsliv, samt kulturliv.
Her kan både grunnskoler og vgs. spille en viktig og avgjørende rolle
g. Innsatsen for å hindre sosial utstøting og risiko for framtidig rusmisbruk bør styrkes bl.a.
ved å forhindre frafall i skolen og ved å utvikle trygge og inkluderende fritidsarenaer for
ungdom. Bystyret viser til vedtak om en ungdomsgaranti jfr. den vedtatte
Fattigdomsplanen.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SP, SV, R, PP, FrP, H følger saken:
Planen gir et godt bilde av dagens tilbud til rusavhengige.
Det er viktig å videreutvikle og opprettholde tilbud og tjenester som er godt fungerende, samt styrke
det forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeidet, særlig rettet mot unge.
Saksordfører: Michael Setsaas (H)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo:
1. Bystyret understreker at forebyggende arbeid blant barn og unge kan være avgjørende for å
oppnå gode resultater, og redusere behovet for avhjelpende og rehabiliterende tiltak i fremtiden.
Det må derfor være et sterkt fokus på forebyggende arbeid i skolen, og andre arenaer hvor
barn og unge oppholder seg.
2. Bystyret vil advare mot å problematisere all form for bruk av rusmidler, og bruk av
skremselspropaganda overfor barn og unge. I det forebyggende arbeidet bør det derfor komme
klart frem at det er et tydelig skille mellom det en kan betrakte som normal bruk av rusmidler
hos voksne, og misbruk av rusmidler hos barn og unge.
3. Følgende tas ut av planen: Det legges frem en sak til politisk behandling om innføring av kortere
skjenketid for brennevin enn øl/brennevin for restauranter i Midtbyen.
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4.

Følgende tas inn i planen: Samarbeid, dialog og rapportering mellom skole, barnevern og politi
må styrkes. Ved sterk mistanke om misbruk hos mindreårige, må politi/barnevern kobles inn på
et tidlig tidspunkt. Det må utvises nulltoleranse overfor rusmidler i skolen.

Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Bystyret ber rådmannen om å prioritere midler til oppfølging av Rusmiddelpolitisk handlingsplan, ved
utarbeidelse av budsjett og økonomiplan for Trondheim Kommune.
Ungdomsundersøkelsen fra 2005 viser at et klart skille mellom bruk av alkohol og bruk av
narkotiske stoffer, hvor alkohol er mest utbredt. Bystyret vil fastholde at det er svært viktig med
fokus på et hvert rusmiddel i det forebyggende arbeidet.
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo alternativ til punkt 1 i innstillingen:
De to eksemplene i klamme taes ut; (Juvente) og (RiO).
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) foreslo alternativ til pkt 1 i innstillingen:
Kompetansemiljø og ideelle organisasjoner innenfor rusfeltet inviteres til å delta, men det må normalt
unngås å bruke tidligere rusmisbrukere på skolene, som , ifølge forskerne, lett kan fremstå som
modige idealer både på fortid og nåtid.
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) foreslo tilleggsforslag til innstillingen pkt 1:
Bystyret ønsker følgende innarbeidet i arbeidsplanen:
1) Trondheim kommune vil bidra til at rusmisbrukere i størst mulig grad selv får velge
behandlingstilbud.
2) Trondheim kommune vil bidra til at rusmisbrukere som er motiverte til et rusfritt
behandlingstilbud/botilbud må ha rett til det, og ikke bli sendt til et sted hvor rusmiddel
aksepteres eller er tilgjengelig.
3) Trondheim kommune vil bidra til å styrke og støtte forebygging gjennom rusarbeid i frivillig
sektor.
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF:
a) Bystyret støtter henstillinger som kom fram under høringsmøtet om behov for flere akutt- og
avrusningsplasser, at man unngår hyppige skifter av saksbehandlere og at studentene må få en
plass i rusplanen, for eksempel med et fast årlig møtepunkt med kommunen, hvor
rusforebygging blir håndtert. Det understrekes viktigheten av prinsipper som nærhet til brukerne
og fokus på deres primærbehov, - og stabilitet og forutsigbarhet i en individuell tilpasset
oppfølging.
b) Konkrete forebyggings- og behandlingstiltak må følges opp med penger. Det må unngås
budsjettkutt på fritidsaktiviteter for ungdom som kan virke forebyggende mot alkohol- og
rusmisbruk.
Mona Bjørn (R) foreslo:
Den vedtatte nedleggingen av ungdomsbasen, kutt i barne- og familietjenesten, kutt i antall rusplasser
samt kutt i tiltaksplasser for de som står lengst unna arbeidslivet er uforenlig med planens intensjoner.
Michael Setsaas (H) foreslo tilleggsforslag til innstillingen pkt 2:
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Det gjeninnføres en stasjonær bemanningsbase ved Bakklandet Bo- og tjenestetilbud. Rådmannen
bes komme tilbake med forslag til hvordan inndekning skal skje.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Innstillingen innledende avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Ommedals endringsforslag fikk 3 stemmer (3KrF) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Vindheims forslag ble Vindheims forslag enstemmig
vedtatt.
Innstillingen pkt 2 unntatt pkt 2d ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2d ble vedtatt mot 3 stemmer (3R)
Ommedals tilleggsforslag til innstillingen pkt 1 fikk 34 stemmer (11H, 13FrP, 3V, 3KrF, 2MDG,
1PP, 1DEM) og falt.
Setsaas’ forslag fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 1 fikk 25 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 2 fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 3 fikk 17 stemmer (13FrP, 2V, 1PP, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 4 fikk 31 stemmer (13H, 13FrP, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
H, V, KrF, R, DEM, PP sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
FrP, V, R, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF pkt a., som dermed ble en
mindretallsmerknad.
V, R, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF pkt b., som dermed ble en mindretallsmerknad.
KrF, V, PP, DEM, MDG sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
V, KrF, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret gir sin tilslutning til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2009 – 2012, med
følgende endringer:
1. Ung til Ung metodikk og eller brukerorganisasjoner inviteres til å delta.
2. Følgende innarbeides i planen:
a. En ruspolitikk med tilstrekkelig behandlingskapasitet for mennesker med rusproblemer, slik
at alle som vil får rask hjelp og individuell tilpasset behandling.
b. En bedre sammenheng mellom tiltak innenfor forebygging, behandling og ettervern.
c. Å styrke informasjons- og holdningsskapende arbeid i sammenheng med skolen.
d. Å styrke samordningen mellom ulike offentlige etater og det frivillige hjelpeapparatet.
e. Bystyret er opptatt av å ha et godt rusforebyggende arbeid i skolen og på de unges
fritidsarena. De forebyggende tiltaka vi setter inn i skolen må være basert på
elevmedvirkning og en tilpassa metodikk som tar ungdom på alvor.
f. Bystyret framhever at rusforebygging også handler om å ha hele livet til ungdom i fokus.
Det bør være en kopling til deltakelse i det øvrige samfunns og arbeidsliv, samt kulturliv.
Her kan både grunnskoler og vgs. spille en viktig og avgjørende rolle
g. Innsatsen for å hindre sosial utstøting og risiko for framtidig rusmisbruk bør styrkes bl.a.
ved å forhindre frafall i skolen og ved å utvikle trygge og inkluderende fritidsarenaer for
ungdom. Bystyret viser til vedtak om en ungdomsgaranti jfr. den vedtatte
Fattigdomsplanen.
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FLERTALLSMERKNAD - Ap, SP, SV, R, PP, FrP, H, KrF, V, PP, DEM, MDG:
Planen gir et godt bilde av dagens tilbud til rusavhengige.
Det er viktig å videreutvikle og opprettholde tilbud og tjenester som er godt fungerende, samt styrke
det forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeidet, særlig rettet mot unge.

Sak 75/09
TRONDHEIM KOMMUNALE MUSIKK OG-KULTURSKOLE/KULTURSKOLEN I
TRONDHEIM
INNSTILLING:
1. Hver elev kan som hovedregel disponere opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak
prioriteres barn og unge uten plass foran de som allerede har et tilbud.
2. Bystyret vedtar å øke brukerbetalingen til kr. 2800 fra 01.08.2009. Fra samme dato foreslås
familiemoderasjonen opphevet/endret, familiens netto skattbare inntekt for å få friplass økes fra
150.000 til kr. 250.000.
3. For å bidra til sosial utjevning vil det være riktig å prioritere innsats mot skoler og områder av
byen med lav rekruttering. Å rekruttere elever fra andre miljøer enn de som tradisjonelt har
funnet veien til ventelistene fører til at den faglige profilen må inkludere andre uttrykksformer enn
de som til nå har vært vektlagt.
4. Fagområder som dans, teater og visuelle kunstfag prioriteres i videre utvikling av skolen.
5. Når det gjelder arealene i sentrum prioriteres det å legge til rette for visuelle kunstfag,
teater/sirkus og dans. Samtidig etableres senterskoler som inkluderer flere uttrykk i alle bydeler
(kulturskolesenter).
6. Dagens Utvalg videreføres og erstattes ikke av et brukerråd. Utvalgsformen bør evalueres etter
to år.
7. Trondheim kommunale musikk og kulturskole (TKMK) endrer navn til Trondheim kommunale
kulturskole.
8. Bystyret vedtar målene som framgår av forslaget til Plan for Trondheim kommunale kulturskole
2009- 2015. Gjennomføring vil bli i tråd med årlige budsjettvedtak.
9. TKMK skal søke å inkludere minoritetsungdom i det ordinære tilbudet, men også ved
prosjekter og tiltak. Teater og dans kan være slike arenaer. TKMK kan her samarbeide med
voksenopplæringen, kulturenheten og andre relevante aktører. Informasjonsmateriell om
TKMK skal utarbeides på flere språk.
10. Teater og de andre visuelle kunstartene skal ha egnende lokaliteter, og skal prioriteres i bruken
av Lille Sal i Olavshallen. Det skal søkes å opprette en permanent scene for scenekunsten i
TKMK. Her kan andre ungdomsteatermiljø i byen trekkes inn.
Følgende FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, KrF og SV følger saken:
Bystyret er positive til den sosiale profilen saken viser. TKMK skal være et tilbud som favner bredt,
men som likevel gir et kvalitativt godt faglig tilbud.
Bystyret ber om at de visuelle kunstartene som teater, dans og sirkus prioriteres i den videre
fagutviklinga på TKMK. Teatertilbudet har eksistert i over 10 år, og må i videreutviklingen av
kulturskolen få en prioritering og innsats som en slik kunstart krever.
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Fagkompetanse skal ligge til grunn for faglig utvikling, og dette skal også gjenspeiles i lærere, ledere
og personale i TKMK. Utvikling av organiserings og undervisningsformer må gies prioritet i
sammenheng med den faglige videreutviklinga ved TKMK.
Saksordfører: Francis N. Tobias Chagula (Ap)
Behandling:
Bård Flaarønning (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG endring til punkt 2 i innstillingen (Endring i
kursiv):
Bystyret vedtar å øke brukerbetalingen til kr. 2800 fra 01.08.2009. Fra samme dato foreslås
familiemoderasjonen endret slik at moderasjonsordningen gir rett til 50 % moderasjon for den
1. plassen for barn nr. 3 og utover, jmfr. alt 2. Familiens netto skattbare inntekt for å få friplass
økes fra 150.000 til kr 250.000. En ordinær plass skal uavhengig av disiplin koste 2800 kr,
men TKMK står fritt til å differensiere prisen på andre tilbud innenfor de økonomisk gitte
rammene.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp rådmannens opprinnelige (alternativ til innstillingen pkt 6):
Et Brukerråd erstatter dagens Utvalg. Det bør vurderes en spesiell sammensetning for å reflektere at
brukerne er både foreldre, elever, skoler og barnehager, samt kulturlivet.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp Arnt-Inge Enoksens forslag fra oppvekstkomiteen
3.6.09:
Rådmannen bes se på om det er hensiktsmessig og økonomisk med færre undervisningssteder enn
det som i dag brukes.
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) foreslo pva KrF og V alternativ til pkt 2 i innstillingen:
Bystyret ber rådmannen om å komme tilbake med et betalingssystem basert på inntektsgradering
med sosial profil.
Mirjam Folkvord (R) foreslo endring til pkt 3:
”For å bidra til sosial utjevning vil” – strykes. Punktet starter med ”Det vil i framtiden være viktig å
prioritere innsatsen.....”
Anette Ljosdal Havmo (H) foreslo endring innstillingen pkt 10:
Første setning strykes.
Votering: (84 representanter til stede)
Innstillingen pkt 1, første setning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 1, andre setning ble enstemmig vedtatt.
Ommedals forslag til pkt 2 fikk 6 stemmer (3V, 3KrF) og falt.
Innstillingen pkt 2, første setning fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 2, andre setning fikk 17 stemmer (13FrP, 3R, 1DEM) og falt.
Flaarønnings forslag ble vedtatt mot 16 stemmer (13FrP, 3R).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Folkvords forslag ble innstillingen vedtatt mot 13
stemmer (10H, 3R) avgitt for Folkvords forslag.
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Innstillingen pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 6 og Dahlberg Hauges forslag (rådmannens
opprinnelige forslag) ble innstillingen vedtatt mot 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) avgitt for
Dahlberg Hauges forslag.
Innstillingen pkt 7 ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
Innstillingen pkt 8 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 9 ble vedtatt mot 15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 10 og Havmos forslag ble innstillingen vedtatt mot 14
stemmer (13H, 1PP) avgitt for Havmos forslag.
Dahlberg Hauges forslag fikk 15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
Sp, PP, MDG sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
VEDTAK:
1.

Hver elev kan som hovedregel disponere opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak
prioriteres barn og unge uten plass foran de som allerede har et tilbud.
2. Bystyret vedtar å øke brukerbetalingen til kr. 2800 fra 01.08.2009. Fra samme dato foreslås
familiemoderasjonen endret slik at moderasjonsordningen gir rett til 50 % moderasjon for den 1.
plassen for barn nr. 3 og utover, jmfr. alt 2. Familiens netto skattbare inntekt for å få friplass
økes fra 150.000 til kr 250.000. En ordinær plass skal uavhengig av disiplin koste 2800 kr,
men TKMK står fritt til å differensiere prisen på andre tilbud innenfor de økonomisk gitte
rammene.
3. For å bidra til sosial utjevning vil det være riktig å prioritere innsats mot skoler og områder av
byen med lav rekruttering. Å rekruttere elever fra andre miljøer enn de som tradisjonelt har
funnet veien til ventelistene fører til at den faglige profilen må inkludere andre uttrykksformer enn
de som til nå har vært vektlagt.
4. Fagområder som dans, teater og visuelle kunstfag prioriteres i videre utvikling av skolen.
5. Når det gjelder arealene i sentrum prioriteres det å legge til rette for visuelle kunstfag,
teater/sirkus og dans. Samtidig etableres senterskoler som inkluderer flere uttrykk i alle bydeler
(kulturskolesenter).
6. Dagens Utvalg videreføres og erstattes ikke av et brukerråd. Utvalgsformen bør evalueres etter
to år.
7. Trondheim kommunale musikk og kulturskole (TKMK) endrer navn til Trondheim kommunale
kulturskole.
8. Bystyret vedtar målene som framgår av forslaget til Plan for Trondheim kommunale kulturskole
2009- 2015. Gjennomføring vil bli i tråd med årlige budsjettvedtak.
9. TKMK skal søke å inkludere minoritetsungdom i det ordinære tilbudet, men også ved
prosjekter og tiltak. Teater og dans kan være slike arenaer. TKMK kan her samarbeide med
voksenopplæringen, kulturenheten og andre relevante aktører. Informasjonsmateriell om
TKMK skal utarbeides på flere språk.
10. Teater og de andre visuelle kunstartene skal ha egnende lokaliteter, og skal prioriteres i bruken
av Lille Sal i Olavshallen. Det skal søkes å opprette en permanent scene for scenekunsten i
TKMK. Her kan andre ungdomsteatermiljø i byen trekkes inn.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, KrF, SV, Sp, PP, MDG:
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Bystyret er positive til den sosiale profilen saken viser. TKMK skal være et tilbud som favner bredt,
men som likevel gir et kvalitativt godt faglig tilbud.
Bystyret ber om at de visuelle kunstartene som teater, dans og sirkus prioriteres i den videre
fagutviklinga på TKMK. Teatertilbudet har eksistert i over 10 år, og må i videreutviklingen av
kulturskolen få en prioritering og innsats som en slik kunstart krever.
Fagkompetanse skal ligge til grunn for faglig utvikling, og dette skal også gjenspeiles i lærere, ledere
og personale i TKMK. Utvikling av organiserings og undervisningsformer må gies prioritet i
sammenheng med den faglige videreutviklinga ved TKMK.

Sak 73/09
FORVALTNINGSREVISJON: IA-AVTALEN I TRONDHEIM KOMMUNE.
DELRAPPORT 1
INNSTILLING:
1.

Bystyret mener sykefraværet i Trondheim kommune er urovekkende høyt, og ber rådmannen
fortsette å prioritere arbeidet med å nå målene i IA-avtalen og redusere sykefraværet. Et høyt
sykefravær gir en ekstra utfordring med hensyn til å balansere kommunens regnskap i forhold til
budsjett.

2.

Bystyret ber rådmannen utarbeide en strategi for hvordan kommunen vil gjennomføre ordningen
med IA-plasser for personer som ikke er tilknyttet arbeidslivet.
For øvrig tas forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering

3.

Saksordfører: Jorunn Kofoed (FrP)
Behandling:
John Stene (Ap) foreslo:
Bystyret ber Rådmannen legge fram en rapport for Formannskapet høsten 2009 om rådmannens
satsing på hms med øremerkede midler de siste årene, fordelingen av disse i forebyggende tiltak og
oppfølgende tiltak, effektene av disse, samt hva rådmannen vil iverksette av konkrete tiltak framover
for å møte IA avtalens mål.
Mona Bjørn (R) foreslo:
1. Bystyret ber rådmannen fortsatt prioritere arbeidet med å nå målene i IA avtalen, men er
oppmerksom på at årsaker til sykefravær er sammensatt. Kun en prosentvis reduksjon i
sykefraværet er ikke alene en indikasjon på om man lykkes i å skape et inkluderende arbeidsliv.
Sykefraværet må også sees i sammenheng med at man inkluderer alle grupper mennesker i
arbeidslivet.
2. Bystyret ber rådmannen etablere systemer som sikrer målsetting og vedtak om at kvalifiserte
personer med nedsatt funksjonsnedsettelse og personer med innvandrer bakgrunn innkalles til
intervju
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3.

4.

5.

Bystyret ber rådmannen foreta en kartlegging av tiltaksplasser i kommunen, samt utarbeide en
strategi for hvordan kommunen vil gjennomføre ordningen med IA-plasser for personer som
ikke er tilknyttet arbeidslivet.
Bystyret ser det som viktig at i den grad deltakere faller utenom de nye ordningene og
organiseringen ved sammenslåing av Arbeid og Kompetanse og Stavne gård KF, hvis NAV
ikke har de samme mulighetene som kommunen har eller muligheter til å utvide sin
tiltaksportefølje i samme omfang som kommunen, skal kommunen ta ansvar for ved å tilby
deltakerne tiltaksplasser.
Bystyret ser det som positivt at flere står lengre i jobb. Seniortilskuddet gjeninnføres i 2010.

Votering: (85 representanter til stede)
Innstillingen pkt 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Innstillingen pkt 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Innstillingen pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Stenes forslag ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag 1 fikk 8 stemmer (3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 2 fikk 8 stemmer (3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 3 fikk 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 4 fikk 8 stemmer (3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag 5 fikk 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1.

Bystyret mener sykefraværet i Trondheim kommune er urovekkende høyt, og ber rådmannen
fortsette å prioritere arbeidet med å nå målene i IA-avtalen og redusere sykefraværet. Et høyt
sykefravær gir en ekstra utfordring med hensyn til å balansere kommunens regnskap i forhold til
budsjett.

2. Bystyret ber rådmannen utarbeide en strategi for hvordan kommunen vil gjennomføre ordningen
med IA-plasser for personer som ikke er tilknyttet arbeidslivet.
3. For øvrig tas forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering
4. Bystyret ber Rådmannen legge fram en rapport for Formannskapet høsten 2009 om
rådmannens satsing på hms med øremerkede midler de siste årene, fordelingen av disse i
forebyggende tiltak og oppfølgende tiltak, effektene av disse, samt hva rådmannen vil iverksette
av konkrete tiltak framover for å møte IA avtalens mål.

Sak 74/09
EIERSKAPSKONTROLL- TRONDHEIMSFJORDENS INTERKOMMUNALE HAVN
IKS
INNSTILLING:
1. Bystyret ber om at Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS behandles på lik linje med
kommunens heleide aksjeselskaper i den neste eierskapsmeldingen.
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2.
3.

Bystyret er positiv til selskapets gode økonomi og det arbeid som gjøres for å oppnå formålet
med selskapet.
Bystyret tar rapporten til orientering.

Saksordfører: Erling Moe (V)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.
3.

Bystyret ber om at Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS behandles på lik linje med
kommunens heleide aksjeselskaper i den neste eierskapsmeldingen.
Bystyret er positiv til selskapets gode økonomi og det arbeid som gjøres for å oppnå formålet
med selskapet.
Bystyret tar rapporten til orientering.

Sak 76/09
SAMMENSLÅING AV ARBEID OG KOMPETANSE (AK) OG STAVNE GÅRD KF
(SG)
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar å slå sammen den del av Arbeid & Kompetanse som vedrører kommunalt
finansierte sysselsettingstiltak med Stavne Gård KF til et nytt samlet kommunalt foretak, med
virkning fra 15.08.09.
2. Det nye foretaket får navnet Stavne arbeid og kompetanse KF, og skal primært drive tiltak
som finansieres gjennom NAV.
3. Stavne arbeid og kompetanse KF blir kommunens eneste heleide aktør innenfor drift av
sysselsettingstiltak i regi av NAV.
4. Gjenværende statlig og kommunalt finansierte avklarings- og oppfølgingstiltak i AK videreføres
ut året 2009, i påvente av revisjon av Oppfølgingstjenesten høsten 2009 og utredning fra en
arbeidsgruppe som skal se nærmere på styrking av avklaringsressursene ved NAV-kontorene.
5. Sosialfaglig kompetanse videreføres i sine nåværende enheter, i påvente av revisjon av
Oppfølgingstjenesten høsten 2009
6. Gjenbrukssentralen blir videreført ved AK til senest ut året 2009, i påvente av en utredning om
annen kommunal organisering høsten 2009.
Saksordfører: Trond Ole Svenkerud. (PP)
Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo:
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Alternativt forslag til innstillingens pkt 5:
De sosialfaglige ressursene videreføres i Stavne arbeid og kompetanse KF
Tillegg til innstillingen:
1. Bystyret garanterer at ingen skal miste sitt tilbud om tiltaksplasser i Trondheim kommune.
2. Trondheim kommune finansierer de tiltaksplassene som ikke finansieres av NAV ved en
sammenslåing av Stavne gård KF og Arbeid og Kompetanse
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknader pva R:
Merknad 1:
Bystyrets vedtak fra desember 2008 forutsetter at tiltak NAV ikke ønsker å kjøpe legges ned i løpet
av 2009. Grunnlaget for å få statlig finansiering av kommunale tiltaksplasser skulle vært kartlagt
grundigere forut for bystyrets vedtak og vedtaket er fatter på grunnlag av svært hypotetiske
forutsetninger når det gjelder NAVs antatte behov for kjøp av tiltaksplasser. En konsekvensanalyse
skulle vært gjort før saken ble behandlet i bystyret første gang i desember 2008.
Det har vært en underrapportering i sakens gang i forhold til konsekvensene av bystyrets vedtak fra
desember 2008, særlig med tanke på overtallighet og hvor mange deltakere som mister sitt tilbud.
I dag gir NAV ingen forhåndsgarantier om hvor de vil kjøpe tiltaksplasser. Når flere av disse
”lavterskeltiltakene” ved Arbeid og Kompetanse som er av stor betydning for sosialhjelpsmottakere
som står lengst unna arbeidsmarkedstiltak, og arbeidslivet for øvrig nå avvikles, vil dette medføre
alvorlige konsekvenser for de menneskene som trenger omfattende bistand for å mestre sitt eget liv.
Det er grunn til å tro at antall fattige vil øke i Trondheim og at avstanden til et meningsfylt liv blir
større for mange i en lang periode fram i tid.
Merknad 2:
Hovedgruppen av deltakere ved dagens AK og Stavne Gård KF har ofte sammensatte psykososiale
problematikk. For at Stavne Arbeid og Kompetanse KF skal kunne gi arbeidsmarkedstiltak til disse
er det av avgjørende betydning at de sosialfaglige ressursene videreføres i foretaket.
Aage Borrmann (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG endring i innstillingens pkt 3:
Stavne arbeid og kompetanse KF blir kommunens hovedaktør innenfor drift av sysselsettingstiltak i
regi av NAV.
Votering:
Bjørns tilleggsforslag fikk 10 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt
Innstillingen unntatt pkt 3 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Borrmanns forslag ble Borrmanns forslag
enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 5 og Bjørns forslag ble innstillingen vedtatt mot 4
stemmer (3R, 1DEM) avgitt for Bjørns forslag.
DEM sluttet seg til merknad 1 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP, DEM sluttet seg til merknad 2 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

Bystyret vedtar å slå sammen den del av Arbeid & Kompetanse som vedrører kommunalt
finansierte sysselsettingstiltak med Stavne Gård KF til et nytt samlet kommunalt foretak, med
virkning fra 15.08.09.
Det nye foretaket får navnet Stavne arbeid og kompetanse KF, og skal primært drive tiltak
som finansieres gjennom NAV.
Stavne arbeid og kompetanse KF blir kommunens hovedaktør innenfor drift av
sysselsettingstiltak i regi av NAV.
Gjenværende statlig og kommunalt finansierte avklarings- og oppfølgingstiltak i AK videreføres
ut året 2009, i påvente av revisjon av Oppfølgingstjenesten høsten 2009 og utredning fra en
arbeidsgruppe som skal se nærmere på styrking av avklaringsressursene ved NAV-kontorene.
Sosialfaglig kompetanse videreføres i sine nåværende enheter, i påvente av revisjon av
Oppfølgingstjenesten høsten 2009
Gjenbrukssentralen blir videreført ved AK til senest ut året 2009, i påvente av en utredning om
annen kommunal organisering høsten 2009.

Sak 77/09
ÅRSOPPGJØRET FOR 2008
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar å dekke inn 20 millioner kroner av regnskapsmessig merforbruk i 2009, og de
resterende 188,6 millioner kroner i 2010.
2. Bystyret vedtar å sette av 53 millioner kroner til et disposisjonsfond i 2009 til delvis dekning av
regnskapsmessig merforbruk i 2008.
3. Bystyret vedtar å bruke 116,6 millioner kroner av lånefondet til dekning av utgifter til
investeringer.
4. Bystyret vedtar å avsette 0,6 millioner kroner til ubundet investeringsfond.
5. Bystyret godkjenner Trondheim kommunes årsregnskap, inkludert regnskap for lånefondet, for
2008.
6. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2008 (en del av årsrapporten).
7. Bystyret tar rådmannens årsrapport for 2008 til orientering.
8. Bystyret vedtar å endre punkt 6-2 i vedtektene til Trondheim kommunale kraftfond, slik at den
årlige KPI-avsetningen beregnes med grunnlag i gjennomsnittet av KPI-veksten de siste fem år.
Endringen trer i kraft fra og med regnskapsåret 2008.
9. Bystyret tar rådmannens årsberetning om Trondheim kommunale kraftfond for 2008 til
orientering.
Saksordfører: Ole Kristian Lundereng (Ap)
Behandling:
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad pva H, FrP, V, KrF:
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Merknadsstillerne viser til revisjonsrapporten og kontrollkomiteens uttalelse til regnskapet, hvor det
konstateres feilføring på tre områder som til sammen beløper seg til nær 33 millioner kroner. En
merker seg at disse forholdene ikke er rettet opp i forbindelse med behandlingen av regnskapet for
2008, men vil bli håndtert i forbindelse med regnskapet for 2009.
Lars Tvete (H) fremmet følgende merknad pva H, V, KrF:
Merknadsstillerne viser til Lars Tvetes spørsmål om Trondheim kommunes kraftfond (TKK) sine
investeringer i obligasjonsforetak III og V i finanskomiteens møte 3. juni. Komiteen ble i møtet lovet
utdypende svar om saken innen før sommerferien. Merknadsstillerne mener det er beklagelig at
denne informasjonen ikke er kjent for bystyret ved behandling av årsoppgjøret for 2009. Det bes om
at rådmannen fremlegger den etterspurte informasjonen for formannskapet. Videre bes det om at
rådmannen legger frem en sak for bystyret i september om regelverk, manual og investeringsmandat
for TKK.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
R, DEM sluttet seg til merknaden fra H, FrP, V, KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
FrP, R, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra H, V, KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Bystyret vedtar å dekke inn 20 millioner kroner av regnskapsmessig merforbruk i 2009, og de
resterende 188,6 millioner kroner i 2010.
Bystyret vedtar å sette av 53 millioner kroner til et disposisjonsfond i 2009 til delvis dekning av
regnskapsmessig merforbruk i 2008.
Bystyret vedtar å bruke 116,6 millioner kroner av lånefondet til dekning av utgifter til
investeringer.
Bystyret vedtar å avsette 0,6 millioner kroner til ubundet investeringsfond.
Bystyret godkjenner Trondheim kommunes årsregnskap, inkludert regnskap for lånefondet, for
2008.
Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2008 (en del av årsrapporten).
Bystyret tar rådmannens årsrapport for 2008 til orientering.
Bystyret vedtar å endre punkt 6-2 i vedtektene til Trondheim kommunale kraftfond, slik at den
årlige KPI-avsetningen beregnes med grunnlag i gjennomsnittet av KPI-veksten de siste fem år.
Endringen trer i kraft fra og med regnskapsåret 2008.
Bystyret tar rådmannens årsberetning om Trondheim kommunale kraftfond for 2008 til
orientering.

KOMITEINITIATIV, KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
KOMITEINITIATIV
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Ordfører redegjorde for at komiteinitiativ fra kultur, idrett og friluftslivskomiteen behandles som
interpellasjon.

KORTSPØRSMÅL
Arne Byrkjeflot (R) begrunnet sitt kortspørsmål om bryggene i Fjordgata. Spørsmålet ble besvart
av fung. rådmann Tor Åm.
Ordfører opplyste om at Tore A. Torps (H) spørsmål er trukket pga forfall til dagens møte, og at
Elin Marie Andreassens (FrP) spørsmål besvares skriftlig, jfr svar i formannskapet.

INTERPELLASJONER
1. Marianne Lehn (FrP) begrunnet sin interpellasjon (meldt av Arnt-Inge Enoksen) om tiltak for å
beholde dyktige lærere. Interpellasjonen ble besvart av fung. rådmann Tor Åm.
Marianne Lehn (FrP) foreslo:
1. Bystyret vedtar at det innføres systemer med lærerevaluering på skolene.
2. Bystyret ber rådmannen legge fram en plan for å sikre at dyktige lærere beholdes i
Trondheimsskolen.
Votering:
Lehns forslag 1 fikk 14 stemmer (13FrP, 1PP) og falt.
Lehns forslag 2 fikk 14 stemmer (13FrP, 1PP) og falt.

2. Guri Melby (V) begrunnet sin interpellasjon om opprusting av Torvet. Interpellasjonen ble
besvart av fung. rådmann Tor Åm.
Guri Melby (V) foreslo:
Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med opprustingen av Torvet. Det bør sees på
muligheten til å gjennomføre enkelte mindre tiltak på kort sikt, og resten av planen på lengre sikt.
Votering:
Melbys forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med opprustingen av Torvet. Det bør sees på
muligheten til å gjennomføre enkelte mindre tiltak på kort sikt, og resten av planen på lengre sikt.

3. Torleif Hugdahl (SV) begrunnet sin interpellasjon om barn i byen. Interpellasjonen ble besvart
av fung. rådmann Tor Åm.
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Torleif Hugdahl (SV) foreslo:
Bystyret ber om at det ved revisjon av kommuneplanens arealdel, alternativt som egen sak i
Bystyret, forelås tiltak som tar sikte på å få flere barnefamilier til å bli boende i sentrum og
sentrumsnære bydeler.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo at forslaget oversendes formannskapet.
Votering:
Hugdahls forslag om oversendelse til formannskapet ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Torleif Hugdahls forslag oversendes formannskapet.

Interpellasjon fra Ole Kristian Lundereng (Ap) utsettes til bystyrets møte 27. august.

Sak 25/09
VERBALE FORSLAG - TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2009 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012
Følgende verbalforslag er innstilt fra Byutviklingskomiteen
2. Verbalt forslag fra H: Miljøanbud på buss
Utslipp fra byens busser utgjør en betydelig lokal forurensing av blant annet partikler. Bystyret ber
Sør-Trøndelag fylkeskommune ved anbudsutlysning for busstrafikken i byen ikke bare ta hensyn til
pris og kvalitet, men også miljøutslipp. Naturgass og biogass er gode alternativer til diesel og vil
redusere praktisk talt alle utslipp fra busstrafikken som belaster miljøet, både CO2, NOx og
partikler.
INNSTILLING 05.06.2009: Vedtas

3. Verbalt forslag fra FrP: Ja-kommune
Bystyret ønsker at Trondheim kommune skal være en ”JA-kommune” på byutviklingssiden, der
søknader skal innvilges med mindre svært tungtveiende konkrete grunner taler mot. Rådmannen bes
legge fram en sak som redegjør for ulike virkemidler for å fremme Trondheim som en JA-kommune
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INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

4. Verbalt forslag fra FrP: Lysregulering i krysset Heimdalsveien – Søbstadveien.
Bystyret ber om at det utredes etablering av lysregulering i krysset Heimdalsveien- Søbstadveien.
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

5. Verbalt forslag fra FrP: Gatelys og gang- og sykkelvei fra Bratsberg skole til Trondset
på Bratsberg.
Bystyret ber om at det iverksettes arbeid for etablering av gatelys og gang- og sykkelvei fra
Bratsberg skole til Trondset på Bratsberg.
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

6. Verbalt forslag fra FrP: Merking av byens fortgjengeroverganger.
Bystyret ber om at det foretas en oppgradert merking av byens fortgjengeroverganger.
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

7. Verbalt forslag fra FrP: Belysning av forgjengeroverganger
Bystyret ber om at det etableres kraftigere belysning av forgjengeroverganger i kommunen.
INNSTILLING 12.03.2009 Forslaget avvises.

11. Verbalt forslag fra FrP: Avfallskvern i private husholdninger
Bystyret ber om at det utredes og legges fram en sak vedrørende mulighetene for støtteordninger for
installering av avfallskvern i private husholdninger. Dette som et tiltak for å redusere den totale
avfallsmengden.
INNSTILLING 05.06.2009:
Oversendes rådmannen, og blir behandla sammen med rådmannens vurdering av våtorganisk avfall

12. Verbalt forslag fra KrF: Flere studentboliger
Rådmannen utarbeider en behovs- og mulighetsplan for opptrapping av kommunens stimulering til
bygging av studentboliger i forkant av den politiske behandling av revidert kommunebudsjett.
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.
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13. Verbalt forslag fra V: Kommunedelplan på Tempe
Rådmannen foreslår å ikke prioritere kommunedelplan og grunnlag for arkitektkonkurranse på
Tempe. Venstre vil at planene for området Tempe/Sluppen får høy prioritet. Det er i dette området
flere arbeidsplasser bør etableres og det bør også være et attraktivt område for studentboliger.
Trondheim har en unik kompetanse i befolkningen som bør føre til mange nye bedrifter innenfor
næringer som krever høy kompetanse. Kommunene må ha arealer og områder som er klargjort til
bygging av bygg som disse firmaene kan etablere/utvide seg i.
Andelen av studentboliger må økes. Dette vil medføre bedre bomiljø for barnefamilier i
sentrumsnære områder og ikke minst øke attraktiviteten for studenter å komme til Trondheim.
INNSTILLING 12.03.2009:
Bystyret ser et godt dokumentert behov for en kommunedelplan innenfor området
Tempe/Lerkendal/Sluppen. Det foregår i flere deler av bydelen større reguleringsarbeider. Det er
viktig å se hvordan området bør utvikles helhetlig. Bystyret ber rådmannen om en vurdering av
muligheten for finansiering av et slikt arbeid.

14. Verbalforsalg fra V: Bedre søppelinnsamling i Midtbyen
Stadig blir vi minnet på om at Trondheim kommune ikke klarer å holde byen ren. Tiltakene er
åpenbare, bedre innsamlingssystem alle dager er oppskriften for å få bukt med problemet. For å
sette den ut i livet så må vi bevilge nær 4 mill. kroner ekstra til dette formål. (I dag bruker vi 6,5 mill.
i året)
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.
Følgende verbalforslag er innstilt fra Finans- og næringskomiteen:
1. Verbalt forslag fra H: Gjennomgang av alle planlagte investeringer
Bystyret har vedtatt betydelige investeringer i årene fremover. Rådmannen bes utrede hvordan
kostnadene kan reduseres i hvert enkelt prosjekt, og om enkelte prosjekter kan utsettes eller
stanses. I den sammenheng ber bystyret om at det ikke settes av en fast pott til kunstnerisk
utsmykking av kommunens bygg, men at dette vurderes i hvert enkelt prosjekt.
INNSTILLING 13.01.2009:
Bystyret forutsetter at Rådmannen foretar nødvendige gjennomganger og kvalitetsvurderinger
av investeringer i budsjett- og økonomiplan, og i forbindelse med prosjektering og
kontraktsinngåelser.

15. Verbalt forslag fra H: Anbud på ny miljøvennlig gatebelysning
Gatebelysningen i Trondheim er dels i ferd med å bryte sammen. Levetiden på armaturene er fra 20
til 30 år, med dagens utskiftingstakt vil det ta 80 til 90 år å bytte ut dagens armaturer. Det finnes
moderne gatelys som bruker betydelig mindre energi enn de gamle, som dermed sparer både
kostnader og reduserer miljøbelastningen. Sintef har dokumentert at en investering i nye armaturer
kan være nedbetalt i løpet av kort tid på grunn av lavere energiforbruk og slik både redusere
kommunens utgifter til gatelys på noen års sikt samtidig som sikkerhet og trygghet forbedres.
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Bystyret ber rådmannen fremme en sak med forslag til hvordan slike armaturer kan innføres i
Trondheim Kommune i samarbeid med private aktører, en OPS-modell vurderes som virkemiddel
for å få en rask og god utskifting av gatelys armaturer.
INNSTILLING 13.01.2009:
Forslaget vedtas med slik endra ordlyd i siste setning:
Bystyret ber rådmannen fremme en vurdering med forslag til hvordan slike armaturer kan innføres i
Trondheim kommune.

16. Verbalt forslag fra H: Salg og tilbakeleie av kommunale bygg
Trondheim Kommunes gjeld er en betydelig belastning for driftsøkonomien. Bystyret ber rådmannen
legge frem en sak med forslag til gjennomføring av salg og tilbakeleie av kommunale bygg. En
innføring av ordningen forutsetter rett for kommunen til å kjøpe tilbake byggene til avtalt pris etter
endt avtaleperiode, en leie som er bærekraftig for kommunens økonomi og forpliktelse til vedlikehold
av byggene for kjøper. Den frigjorte kapitalen benyttes til å innfri de lån som påfører kommunen de
høyeste kapitalkostnadene.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

18. Verbalt forslag fra H: Vente med nye brannstasjoner
Bystyret ber rådmannen avvente videre arbeid med brannstasjonsstrukturen inntil kommunens
økonomi er bedret.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

19. Verbalt forslag fra FrP: Områder egnet for konkurranseutsetting
Bystyret ber om at det fremlegges en sak som redegjør for områder egnet for konkurranseutsetting,
for å sikre mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og best mulig tjenester til innbyggerne.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

20. Verbalt forslag fra FrP: Verdivurdering og salg av kommunal eiendom
Bystyret ber om å få seg forelagt en totalgjennomgang av alt kommunalt eierskap med tanke på
verdivurdering og salgspotensial.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

21. Verbalt forslag fra FrP: TRV
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i TRV A/S
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises
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22. Verbalt forslag fra FrP: Analysesenteret
Bystyret ber rådmannen forberede omgjøring av Analysesenteret til A/S og for videre avvikling av
det kommunale eierskapet på lengre sikt.

INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

23. Verbalt forslag fra FrP: Trondheim bydrift
Bystyret vedtar å omdanne Trondheim bydrift til et kommunalt A/S.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

24. Verbalt forslag fra FrP: Skattenivå
Bystyret har som målsetting at skattenivået (eiendomsskatt, kommunale avgifter, egenandeler,
gebyrer med mer) skal reduseres. Bystyret vedtar at det skal startes avvikling av eiendomsskatten
gjennom en årlig nedtrapping.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

25. Verbalt forslag fra FrP: Lokale folkeavstemminger.
Bystyret ber om at rådmannen legger fram en sak med prinsipper for økt bruk av lokale
folkeavstemminger.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

26. Verbalt forslag fra FrP: Prøveordning med utfordringsrett
Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim for å sikre
innbyggerne et best mulig tjenestetilbud til riktig pris.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

27. Verbalt forslag fra FrP: Bruk av kraftfondet
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak som synliggjør og vurderer økonomiske effekter og
konsekvenser av å benytte kraftfondet til nedbetaling av kommunens gjeld.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises

28. Verbalt forslag fra R: Konkurranseutsetting / privatisering
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Bystyret ber om at tiltak iverksettes slik at kollektivtrafikken i Trondheim ikke settes ut på anbud.
Det tas initiativ overfor Sør-Trøndelag fylkeskommune for å utrede opprettelse av et
fylkeskommunalt selskap i samarbeid med Trondheim kommune, hvor også finansiering ved bruk av
kollektivfondet inngår.
INNSTILLING 13.01.2009:
Bystyret viser til at ansvaret for vurdering av anbud i kollektivtrafikken i dag er et
fylkeskommunalt ansvar. Forslaget avvises.

29. Verbalt forslag fra R: Kommunale innkjøp - trykksaker
Bystyret ber om at det sørges for at mer av kommunale trykksaker og lignende blir laget
lokalt.
INNSTILLING 13.01.2009
Forslaget oversendes Rådmannen for vurdering i forbindelse med den generelle
gjennomgangen/vurderingen av kommunens innkjøp som man nå er i gang med.

30. Verbalt forslag fra R: Industri/næring - Marienborg
Bystyret ber om at videre drift av industrien/jernbaneverkstedet på Marienborg i den størrelse og
omfang det er i dag støttes selv om dette hindrer eiendomsutvikling av typen nye boliger, kontorer og
hotell. For å sikre et framtidsrettet jernbaneverksted / industriarbeidsplass nødvendige rammevilkår,
ber vi om at den sørlige del av Marienborg, dvs. de to hallene lokverkstedet (8500 m2) og motorverkstedet (5000 m2) omreguleres tilbake til industri / jernbaneformål.
INNSTILLING 10.03.2009:
Bystyret er fornøyd med den positive utviklinga som er på Marienborg. Ny verkstedhall er under
planlegging og Jernbaneverket har signalisert en betydelig investeringsvilje. Samtidig er det positive
planer om videreutvikling av Trønderbanen, elektrifisering til Storlien og Steinkjer og ny tunnel
gjennom Gjevingåsen er vedtatt. Denne positive utviklinga tilsier at det i mange år framover vil være
industrivirksomhet på Marienborg. En ny reguleringsplan for Marienborgområdet vil bli fremma i
løpet av året. Denne planen vil det bli tatt stilling til gjennom ordinære politiske prosesser.
Bystyret mener at man må søke å finne løsninger for den videre utviklingen av Marienborgområdet
som støtter opp om og sikrer denne viktige virksomheten fremover, både på kort og lang sikt. For
å sikre en bred og god forankring av en slik ny plan ber Bystyret om at fremtidig reguleringsplan for
Marienborgområdet også sendes til uttalelse i Finans- og næringskomitéen før Byutviklingskomitéen
innstiller overfor bystyret.

31. Verbalt forslag fra R: Søndagsåpne butikker – krav til Stortinget
Bystyret retter en henvendelse til stortinget med et krav om at det lages en forskrift lov om
helligdags- og helgefred som lyder som følger: ”Med utsalgssteder i lov 24. februar 1995 nr. 12 om
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helligdager og helligdagsfred § 5 andre ledd nr. 9 menes virksomheter hvor blomster, planter og
andre levende hageartikler utgjør mer enn 90 prosent av omsetningen.”
INNSTILLING 13.01.2009:
En hel bransje, både bedrifter og arbeidstakere, er enige om at det er nødvendig med en
klargjøring av unntak i helligdagsloven for bedrifter som vesentlig selger levende planter.
Arbeidstakere fordi de mener at bare nødvendig arbeid skal foregå på søndag, og bedrifter for
å sikre lik konkurransevilkår. Uten en slik klargjøring vil vi få en utvikling der flere utnytter
dette som et smutthull for å kunne holde åpent. I strid med lovens intensjon. Bystyret i
Trondheim vil derfor avgi følgende uttalelse til Storting og regjering:
Mer felles fritid:
Åpningstidene i varehandelen er under sterkt press. Flere ansatte i varehandelen opplever økt press
på sine arbeidstider. Dette får store ringvirkninger og påvirker ikke bare de om jobber i butikken,
men også lagerarbeiderne, ferskvareprodusentene, renholderne, vekterne og de som jobber innenfor
transport.
I dag er det slik at de som jobber i bedrifter ”som i det vesentlige selger levende planter og
hageartikler” (jfr helligdagsloven) er unntatt fra kravet om å holde stengt søndager. En del av disse
aktørene selger mye mer enn ”levende planter og hageartikler”, noe som fører til at flere aktører i
bransjen opplever det slik at enkelte aktører får et uforholdsmessig stort konkurransefortrinn når
noen få får lov til å holde åpent en dag mer enn andre.
Helligdagsloven er den eneste i lovverket som nå beskytter folks mulighet til en felles fridag i uka. I et
stadig mer hektisk samfunn er det viktig å bevare en slik dag.
For å unngå en uthuling av lovverket oppfordrer Trondheim bystyre Stortinget til å vedta en forskrift
til lov om helligdags- og helgefred som lyder som følger: ”Med utsalgssteder i lov av 24. februar
1995 nr 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 andre ledd nr 9 menes virksomheter hvor blomster,
planter og andre levende hageartikler utgjør mer enn 90 prosent av omsetningen”.

43 Verbalt forslag fra Rødt Helse- og velferd - Stillingsstørrelser.
Bystyret ber om at alle deltidsansatte i Helse og Velferd i Trondheim kommune får ønsket
stillingsstørrelse innen utgangen av 2009.
INNSTILLING 02.06.2009:
Bystyret viser til sak 219/08 i formannskapet samt kommunens økonomiske situasjon og anbefaler at
forslaget om at alle deltidsansatte innen helse og velferd får ønsket stillingsstørrelse innen utgangen av
2009 avvises.
Bystyret fastholder at uønsket deltid søkes eliminert snarest jf. pkt 3 i formannskapssak 219/08.
45 Verbalt forslag fra Rødt. Arbeidstid – prøveprosjekter med 6-timersdag innen helse- og
velferd.
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Bystyret ber om at det igangsettes prøveprosjekter med 6-timersdag innen Helse og velferd over så
lang tid at erfaringsgrunnlaget kan bli forsvarlig og seriøst dokumentert.
INNSTILLING:
Bystyret viser til evaluering av 6–timers dag ved Trondheim eiendom behandlet i formannskapet
03.02.09 sak 36/09, samt kommunens nåværende økonomiske situasjon og anbefaler at forslaget
avvises.

48. Verbalt forslag fra FrP; Trondheim kino.
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i Trondheim kino.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises.

57. Verbalt forslag fra V: Bosetting av flyktninger/ innvandrere
Trondheim bør kunne bosette langt flere flyktninger/innvandrere enn vi gjør i dag. En målsetting om å
øke bosettingskapasiteten til 300 i stedet for 240 bør nå vedtas som mål i 2009. Ytterligere bør
bosettingskvoten økes til 500 i økonomiplanperioden.
INNSTILLING: Forslaget avvises

Følgende verbalforslag er innstilt fra Helse- og velferdskomiteen
32. Verbalt forslag fra H: Økt legedekning på sykehjem/helse og velferdssentra
Dagens ordning der fastleger er tilsynslege kun få timer fungerer ikke tilfredsstillende, og sikrer ikke
pasientene god nok legetjeneste. Som en videreføring av Legeplanen for perioden 2009-2011 ber
Bystyret rådmannen utrede en ordning med egne sykehjemsleger. Ordningen skal ta sikte på å gjøre
denne typen stillinger attraktive for å sikre rekruttering.
INNSTILLING 11.03.2009: Forslaget avvises

33. Verbalt forslag fra H: Fritt brukervalg i hjemmetjenesten
Mennesker som trenger det offentliges bistand har den samme rett til å styre sine egne liv som alle
andre i samfunnet. Sterkere medbestemmelse fra brukere av omsorgstjenester er nødvendig både for
å sikre den enkeltes selvråderett og for å øke kvaliteten i tilbudet.
Bystyret ber rådmannen iverksette en ordning som gir hjelpetrengende i Trondheim kommune fritt
valg av hjemmehjelpstjenester.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises
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34. Verbalt forslag fra FrP: Fritt brukervalg innenfor hjemmetjenestene
Bystyret ber om at det innføres ordning med fritt brukervalg innenfor hjemmetjenestene. Bystyret ber
videre om en utredning vedrørende innføring av fritt brukervalg ved alle aktuelle tjenesteområder.
Utredningen bør gjennomgå prinsipper ved fritt brukervalg som en hovedregel i aktuelle
tjenesteområder.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

35. Verbalt forslag fra FrP: Fritt sykehjemsvalg
Bystyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av ordningen med fritt sykehjemsvalg og
redegjør for prinsipper og muligheter slik at det blir reellt fritt sykehjemsvalg i Trondheim for den
enkelte bruker i samråd med sine pårørende.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

36. Verbalt forslag fra FrP: Helsereiser for eldre
Bystyret ber om at det gjennomføres et tilbud med helsereiser for eldre til syden, slik det gjøres i
mange trønderske kommuner. Det er da en privat aktør som står for hele den praktiske
gjennomføringen av reisene som betales av den enkelte.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

37. Verbalt forslag fra FrP: Kjøkkenfunksjonen for matombringing
Bystyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av kjøkkenfunksjonen for matombringing til
byens institusjoner og hjemmebonde. Det nedsettes et uavhengig utvalg som skal vurdere hvordan
dagens ordning med sentralt storkjøkken fungerer, samtidig som andre modeller utredes og belyses –
herunder avhending av storkjøkkenet.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises
38.Verbalt forslag fra FrP: Trygghetsalarm
Bystyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber rådmannen følge opp
dette gjennom å jobbe for å inkludere brannvarsling gjennom trygghetsalarmen i det gratis tilbudet.
INNSTILLING 11.03.2009: Forslaget avvises.

39. Verbalt forslag fra KrF: Fattigdom
a) Det vises til vedtatt handlingsplan mot fattigdom, etter initiativ fra KrF. Dette var et historisk
grep av bystyret, og man trenger erfaring før man kan si om planen har tilstrekkelig effekt.
Samtidig haster det med å kvalitetssikre faglig og politisk at tiltakene har tilstrekkelig effekt.
Deler av planen ble implementert ganske raskt. Bystyret ber om en egen tilbakemelding fra
rådmannen høsten 2009 om hvordan iverksettingen får konsekvenser samt en vurdering av
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behovet for eventuelle styrkede tiltak. Det forutsettes at ingen tiltak som har sannsynlig effekt
kuttes eller utsettes som følge av det generelle behovet for budsjettinnsparinger.
b) Bystyret ber rådmannen gå i dialog med byens frivillige og ideelle organisasjoner med sikte på å
få etablert flere forutsigbare og gode samarbeidsavtaler.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

40. Verbalt forslag fra KrF: Selvmordsforebygging
Bystyret vedtok våren 2008 en handlingsplan mot selvmord, etter initiativ fra KrF. Rådmannen bes
om å komme med en skriftlig rapport med tilbakemelding om status for gjennomføring og vurdering
av de erfaringer, styrker og svakheter man har registrert etter et års arbeid med planen. Det
forutsettes at ingen tiltak som har sannsynlig effekt kuttes eller utsettes som følge av det generelle
behovet for innsparinger.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

41. Verbalt forslag fra KrF: Flere sosialboliger
Rådmannen utarbeider en behovs- og mulighetsplan for opptrapping av tilbudet på sosialboliger i
forkant av den politiske behandling av revidert kommunebudsjett.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

42. Verbalt forslag fra PP: Tiggere i det offentlige rom
Til tider er det pågående tiggere som ber om tilskudd til livsopphold. Mennesker som ikke har midler
til livsopphold må gis mulighet til å henvende seg til det kommunale hjelpeapparat i Trondheim.
Rådmannen bes om å legge frem en sak der ulike alternativer legges fram.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

44. Verbalt forslag fra R: Helse og Velferd – helsestasjoner for eldre
Bystyret bes om at det satse på helsestasjoner for eldre med stasjonær og ambulant virksomhet i et
forebyggende og helsefremmende perspektiv.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

46. Verbalforslag fra R: Ingen kutt i tiltaksplasser
Bystyret garanterer at ingen skal miste sitt tilbud om tiltaksplasser i Trondheim kommune, og vedtar
ingen kutt i tiltaksplasser. Trondheim kommune finansierer de tiltaksplassene som ikke finansieres av
staten.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

Møteprotokoll for Bystyret, 18.06.2009 (09/22519)

28

Trondheim kommune

Følgende verbalforslag er innstilt fra Kultur- idrett og friluftslivskomiteen:
9. Verbalt forslag fra FrP: Beboerordning av kommunens markaeiendommer.
Bystyret ber om at det utredes etablering av en beboerordning av kommunens markaeiendommer.
Premissene er å føre tilsyn og vedlikehold av markeiendommene som et viktig bidrag for at
kulturlandskapet ivaretas.
INNSTILLING 10.03.2009: Forslaget avvises.

10. Verbalt forslag fra FrP: Bymarka
Bystyret vedtar oppgradering av og eventuelt ny skilting av stier i Bymarka.
INNSTILLING 10.02.09 : Forslaget avvises.

49. Verbalt forslag fra FrP: Salg av kunst som er i kommunalt eie.
Bystyret ber om få seg forelagt en sak med tanke på salg av kunst som er i kommunal eie.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises.

50. Verbalt forslag fra FrP: Drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunale idrettsanlegg
og –haller.
Bystyret ber om at det legges fram en prinsippsak som skal drøfte mulighetene for at private lag og
organisasjoner kan overta mer av drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunale idrettsanlegg og –
haller.
INNSTILLING 10.02.09 : Forslaget avvises.
51. Verbalt forslag fra FrP: Grensemarkering ved kommunens badeplasser
Bystyret ber om at det utplasseres grensemarkering ved kommunens badeplasser, som skal markere
sikkerhetsgrense mot trafikk fra fritidsbåter og andre fartøyer.
INNSTILLING 10.03.2009: Forslaget avvises.
52. Verbalt forslag fra FrP: Badevaktordning
Bystyret ber om å få seg forelagt en utredning rundt eventuell etablering av badevaktordning ved
byens mest populære badeplasser.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.
53. Verbalt forslag fra FrP: Ny idrettshall på Utleira
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Bystyret fastholder at kommunen skal sikre utbygging av ny idrettshall på Utleira,
gjennom en fremdrift i prosjektet slik at spillemiddelsøknad for byggetrinn 1 kan
være klar innen 1.juli 09.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.

54. Verbalt forslag fra FrP: Flerbrukshall på Tiller
Bystyret ber om at det utarbeides fremdriftsplan for realisering av planene om en ny
flerbrukshall på Tiller.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.

55. Verbalt forslag fra KrF: Kirkelig fellesråd
Det vises til bystyrets vedtak i forrige bystyreperiode om at driftstilskuddet til kirken ved Kirkelig
fellesråd skal opp på gjennomsnittet av våre største byer. Bystyret ber om å få en statusrapport frem
til behandlingen av revidert kommunebudsjett 2009, med rådmannens egne vurderinger.
Samtidig ber bystyret om å få hovedkonklusjonene i Kirkelig fellesråds egen ressursoversikt mht
kirkebygg, med rådmannens egne vurderinger.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.

56. Verbalt forslag fra PP: Arbeidet me d asylsøkere.
En ber rådmannen legge fram kostnader ved grunnløse søknader om oppholdstillatelse. Dette
synliggjøres i en egen rapport for 2009. Rapporten skal synliggjøre utgifter til mottak/integrering av
de som blir i Trondheim i avklaringsperioden.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises.

57. Verbalt forslag fra V: Bosetting av flyktninger/ innvandrere
Trondheim bør kunne bosette langt flere flyktninger/innvandrere enn vi gjør i dag. En målsetting om å
øke bosettingskapasiteten til 300 i stedet for 240 bør nå vedtas som mål i 2009. Ytterligere bør
bosettingskvoten økes til 500 i økonomiplanperioden.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.

Følgende verbalforslag er innstilt fra Oppvekstkomiteen
58. Verbalt forslag fra H: Større åpenhet om skolenes miljø og resultater
Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Jo mer debatt det er om skolenes resultater og
innhold – jo mer fokus blir det på disse forholdene innenfor skolene. Skolene, elevene og lærerne er
tjent med at befolkningen for øvrig er best mulig informert om tilstanden i skolene, og at de deltar
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aktivt i debatten om skolenes arbeid. Trondheim bystyre krever derfor full åpenhet innenfor rammene
som settes av personvernloven om tilstanden ved de ulike Trondheimsskolene. Dette kan skje
gjennom opprettelse av en nettbasert kunnskapsportal som eksempelvis kan inneholde:
• Resultater fra de nasjonale prøvene
• Den årlige kvalitetsmeldingen
• Undersøkelser om mobbing i Trondheimsskolen
• Resultater fra andre undersøkelser og prosjekter som berører skolenes miljø, disiplin og
faglige utvikling
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

59. Verbalt forslag fra H: Styrket resultatmåling
Bystyret mener erfaringene med kvalitetsmeldingen for skolen og de nasjonale prøvene viser at det
har vært riktig og nødvendig å få bedre informasjon og mer åpenhet om skolenes innhold. Det har
økt fokuset på skolenes faglige resultater og læringsmiljøet ved skolene. Bystyret ønsker derfor å
styrke dette arbeidet. Rådmannen bes sette i gang et arbeid for å bedre og videreutvikle
resultatmålingen i Trondheimsskolen.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

60. Verbalt forslag fra H: Karakterer fra 5. trinn – prøveprosjekt
Bystyret ber regjeringen om mulighet til å sette i gang et prøveprosjekt med karakterer fra 5. trinn i
trondheimsskolen. Karakterer er et nyttig middel for tilbakemelding om hvordan den enkelte elev står
faglig, og kan brukes til å sette inn ressurser tilpasset den enkelte med tanke på faglig utvikling.
Bystyret ser også positivt på andre former for tilbakemeldinger som et supplement til bruk av
karakterer.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

61. Verbalt forslag fra H: Valgmulighet for alle
Trondheim bystyre verdsetter valgfrihet og mangfold, også for dem som ønsker å velge en annen
skole enn den kommunale. Retten til å velge skal gjelde uavhengig av størrelsen på lommeboken, og
uavhengig av om man ønsker at skolen skal ha en bestemt religiøs eller pedagogisk profil.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises
62. Verbalt forslag fra H: Valgfritt sidemål og satsing på fremmedspråk i
Trondheimsskolen
Bystyret mener Trondheim kommune bør søke statlige myndigheter om å gjøre 2. fremmedspråk
obligatorisk, og sidemålet valgfritt, på ungdomstrinnet i Trondheimsskolen. Om nødvendig kan dette
formuleres som en søknad om en prøveordning for et bestemt antall år, med påfølgende evaluering.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises
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63. Verbalt forslag fra H: Kamp mot mobbing
Trondheim bystyre krever nulltoleranse for mobbing i skolen. Mobbing må få konsekvenser for den
som mobber, enten det er lærere eller elever som forestår mobbingen. Bystyret forutsetter at
rådmannen aktivt og planmessig arbeider for å kartlegge mobbing i skolen, og setter inn målrettede
tiltak i tilknytning til dette.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

64. Verbalt forslag fra H: Gratis leksehjelp til alle
Bystyret ber rådmannen inngå intensjonsavtaler med Røde Kors eller andre som kan forestå
leksehjelp til barn på grunnskoletrinnet, i større omfang enn i dag.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

65. Verbalt forslag fra H: Privat drift av SFO
Trondheim kommune har allerede gode erfaringer med å la frivillige organisasjoner ta ansvar for deler
av SFO-tilbudet i kommunen. Bystyret mener dette samarbeidet bør styrkes, da det både kan bidra
til å heve kvaliteten på tilbudet og til å holde kontroll på utgiftene.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

66. Verbalt forslag fra H: Likebehandling av private og kommunale barnehager
De private barnehagene er en helt nødvendig del av barnehagetilbudet i Trondheim, og gir et svært
godt tilbud til mange av byens barn. På tross av løfter om fullfinansiering av barnehagereformen må
Trondheim Kommune dekke store deler av kostnadene. Trondheim kommune skal videreføre
praksisen med likebehandling av kommunale og private barnehager, og Bystyret krever at staten
fullfinansierer reformen og sikrer at likebehandlingen av offentlige og private barnehager fortsette
INNSTILLING 20.01.2009:
Bystyret vedtar forslag til likebehandling av private og kommunale barnehager.

67. Verbalt forslag fra FrP: Fritt skolevalg
Bystyret ber om at det forberedes innføring av fritt skolevalg i Trondheim f.o.m. skolestart i 2009.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

68. Verbalt forslag fra FrP: Entreprise- og driftsmodeller
Bystyret ber om at det utredes alternative entreprise- og driftsmodeller for prosjekter med
nybygg/rehabilitering av skolebygg. Modellene skal innebære at kommunen selger skolebyggene til
private som rehabiliterer disse og står som eier med fullt vedlikeholdsansvar, mens kommunen leier
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disse tilbake til ordinær skoledrift. Utredningen må vise hvordan forestående nybyggings- og
rehabiliteringsprosjekter kan gjennomføres raskere gjennom en slik modell.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

69. Verbalt forslag fra FrP: Driftsavtale med Kontaktsenteret 22 B
Bystyret ber om at det søkes inngått permanent driftsavtale med Kontaktsenteret 22 B som en del
av kommunens forebyggende arbeid med ungdom.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

70. Verbalt forslag fra FrP: Arealnormer og oppmåling av leke- og oppholdsarealer
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak som redegjør for arealnormer og oppmåling av leke- og
oppholdsarealer og hvordan dette påvirker tilskuddsordningen til private barnehager.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

71. Verbalt forslag fra KrF: Lovlydighet og kvalitet i barnevernet
Selv om utgiftene til barnevernet har vokst over flere år, har både budsjettkutt og manglende
prioriteringer i forhold til et raskere voksende behov, skapt en uholdbar situasjon. Dette har blant
annet gitt seg følgende utslag i Trondheim kommune: Lovovertredelser på tilsyn, omsorgs- og
tiltaksplaner. Tross bedring, streves det fortsatt med lovpålagte frister, ikke minst oppfølgingen av
sakene. Økonomisk press fører til at ansatte melder om en for høy terskel for oppfølging av åpnede
saker, og vi er bekymret for det økende antallet henleggelser.
Det forutsettes 0-toleranse mht lovbrudd samt god kvalitet i barnevernet 2009, og kanalisering av
ressurser som håndterer dette. Blir ikke dette synliggjort årets første måneder, må rådmannen
komme med et styrkingsforslag i revidert budsjett.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

72. Verbalt forslag fra KrF: Skolehelsetjenesten
Bystyret ber rådmannen om en vurdering av kvaliteten og mangfoldet, og ikke minst potensialet ved
en styrking av skolehelsetjenesten.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

73. Verbalt forslag fra KrF: Mobbetilsyn
Rådmannen bes vurdere muligheten for et felles mobbetilsyn for Trondheim-skolene. Ordningen skal
knyttes til en person som både kan være et direkte kontakt-punkt og en ressurs både for elever og
lærere.
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INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

74. Verbalt forslag fra KrF: Økt og bedre skjenkekontroll
Rådmannen bes om å fremme en sak som vurderer dagens skjenkekontroll på kvalitet og kvantitet ut
fra oppdatert kunnskap og erfaringer med sikte på en styrking.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

75. Verbalt forslag fra PP: Tiltak for å gjøre den offentlige skolen like attraktiv som
private skoler
Den offentlige skolen må få mulighet til å foreta nødvendige grep for å unngå økt privatisering. Med
utgangspunkt i økning i elevtallet ved private skoler bes rådmannen utarbeide en sak som belyser
årsaken til dette. Elevenes forhold til en bedre skolehverdag, bedre miljø og bedre resultater må
synliggjøres i utredningen.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

76. Verbalt forslag fra R: Oppvekst – ressursfordelingsmodell for spesialundervisning
Bystyret ber om at ressursfordelingsmodellen for spesialundervisning, slik den ble vedtatt i 2003,
endres slik at alle elever som har krav på spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5 sikres
dette, og at vedtak fattes slik at omfang og innhold går tydelig fram?
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

77. Verbalt forslag fra R: Oppvekst - lærertetthe t
Bystyret ber om kvaliteten i skolen sikres ved at kontaktlærer ikke har ansvar for mer enn 12 elever
og har tilstrekkelig undervisning i denne gruppa.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

78. Verbalt forslag fra R: Oppvekst – sats på flere kommunale barnehager.
De nye barnehagene som bygges bør fortrinnsvis være kommunale.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

Følgende verbalforslag er innstilt fra Godtgjøringsutvalget:
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17. Verbalt forslag fra H: Godtgjøring til politikere
Godtgjøringen til bystyrets politikere justeres i henhold til tidligere vedtatt praksis. Rådmannen bes
legge frem forslag til inndekning i bystyrets første møte i 2009.
INNSTILLING 28.01.2009: Saken avvises da intensjonene i forslaget er ivaretatt i budsjettvedtak
for 2009.
Behandling:
Votering:
Forslag 2. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag 3. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1R, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 4 var trukket.
Forslag 5. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
18 stemmer (13FrP, 3R, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 6. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
21 stemmer (13FrP, 3V, 3R, PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 7. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
21 stemmer (13FrP, 3V, 3R, PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 11. Innstillingen ble vedtatt mot 8 stemmer (7H, 1PP).
Forslag 12 var trukket.
Forslag 13. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag 14 var trukket.
Forslag 1. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot 14
stemmer (13H, 1V) avgitt for forslag fra H.
Forslag 15. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
17 stemmer (13H, 3V, 1PP) avgitt for forslag fra H.
Forslag 16. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) avgitt for forslag fra H.
Forslag 18. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
14 stemmer (13H, 1PP) avgitt for forslag fra H.
Forslag 19. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
13 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 20. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 21. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
26 stemmer (13H, 13FrP) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 22. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 23. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 24. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
28 stemmer (13H, 13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 25. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
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17 stemmer (13FrP, 3R, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 26. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
13 stemmer (13FrP) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 27. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 28. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra R ble innstillingen vedtatt mot
18 stemmer (13FrP, 2Sp, 3R) avgitt for forslag fra R.
Forslag 29. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag 30.
Forslag fra Ap, SV, Sp, MDG: Bystyret tar komiteens vurdering til etterretning og avventer en
eventuell ny reguleringssak for området.
Innstillingen fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Ap forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Forslag 31. Innstillingen ble vedtatt mot 32 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 2Sp, 1DEM).
Forslag 43. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra R ble innstillingen vedtatt mot 3
stemmer (3R) avgitt for forslag fra R.
Forslag 45. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra R ble innstillingen vedtatt mot 4
stemmer (3R, 1DEM) avgitt for forslag fra R.
Forslag 48. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1PP) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 57. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra V ble innstillingen vedtatt mot 9
stemmer (3V, 3KrF, 3R) avgitt for forslag fra V.
Forslag 32. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra H.
Forslag 33. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
28 stemmer (13H, 13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra H.
Forslag 34. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
28 stemmer (13H, 13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 35. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
28 stemmer (13H, 13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 36. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 37. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
14 stemmer (13FrP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 38. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 39a var trukket.
Forslag 39b. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra KrF og R ble innstillingen
vedtatt mot 37 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra KrF og R.
Forslag 40. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra KrF og R ble innstillingen
vedtatt mot 37 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra KrF og R.
Forslag 41 var trukket.
Forslag 42. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra PP ble innstillingen vedtatt mot
1 stemmer (1PP) avgitt for forslag fra PP.
Forslag 44. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra R ble innstillingen vedtatt mot 4
stemmer (3R, 1PP) avgitt for forslag fra R.

Møteprotokoll for Bystyret, 18.06.2009 (09/22519)

36

Trondheim kommune
Forslag 46 var trukket.
Forslag 9. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 10. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 49. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 50. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
31 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 51. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 52. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 53. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 54. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
16 stemmer (1H, 13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 55 var trukket.
Forslag 56. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra PP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra PP.
Forslag 58. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1PP) avgitt for forslag fra H.
Forslag 59. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1PP) avgitt for forslag fra H.
Forslag 60. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
28 stemmer (13H, 13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra H.
Forslag 61. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
31 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra H.
Forslag 62. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
13 stemmer (12H, 1PP) avgitt for forslag fra H.
Forslag 63. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
29 stemmer (13H, 13FrP, 2Sp, 1PP) avgitt for forslag fra H.
Forslag 64. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
31 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra H.
Forslag 65. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra H ble innstillingen vedtatt mot
31 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 1PP) avgitt for forslag fra H.
Forslag 64 var trukket.
Forslag 67. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
15 stemmer (13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 68. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
27 stemmer (13H, 13FrP, 1PP) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 69 var trukket.
Forslag 70. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra FrP ble innstillingen vedtatt mot
18 stemmer (13FrP, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra FrP.
Forslag 71. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra KrF ble innstillingen vedtatt mot
36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP) avgitt for forslag fra KrF.
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Forslag 72. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra KrF ble innstillingen vedtatt mot
38 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp, 1DEM) avgitt for forslag fra KrF.
Forslag 73. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra KrF ble innstillingen vedtatt mot
4 stemmer (3KrF, 1DEM) avgitt for forslag fra KrF.
Forslag 74. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra KrF ble innstillingen vedtatt mot
20 stemmer (1H, 13FrP, 3KrF, 3R) avgitt for forslag fra KrF.
Forslag 75. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra PP ble innstillingen vedtatt mot
2 stemmer (1PP, 1DEM) avgitt for forslag fra PP.
Forslag 76. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra R ble innstillingen vedtatt mot
36 stemmer (13H, 13FrP, 3R, 1DEM) avgitt for forslag fra R.
Forslag 77. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra R ble innstillingen vedtatt mot 3
stemmer (3R) avgitt for forslag fra R.
Forslag 78. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra R ble innstillingen vedtatt mot 3
stemmer (3R) avgitt for forslag fra R.
Forslag 17 var trukket.
VEDTAK:

2. Verbalt forslag fra H: Miljøanbud på buss
Utslipp fra byens busser utgjør en betydelig lokal forurensing av blant annet partikler. Bystyret ber
Sør-Trøndelag fylkeskommune ved anbudsutlysning for busstrafikken i byen ikke bare ta hensyn til
pris og kvalitet, men også miljøutslipp. Naturgass og biogass er gode alternativer til diesel og vil
redusere praktisk talt alle utslipp fra busstrafikken som belaster miljøet, både CO2, NOx og
partikler.
11. Verbalt forslag fra FrP: Avfallskvern i private husholdninger
Oversendes rådmannen, og blir behandla sammen med rådmannens vurdering av våtorganisk avfall:
Bystyret ber om at det utredes og legges fram en sak vedrørende mulighetene for støtteordninger for
installering av avfallskvern i private husholdninger. Dette som et tiltak for å redusere den totale
avfallsmengden.
13. Verbalt forslag fra V: Kommunedelplan på Tempe
Bystyret ser et godt dokumentert behov for en kommunedelplan innenfor området
Tempe/Lerkendal/Sluppen. Det foregår i flere deler av bydelen større reguleringsarbeider. Det er
viktig å se hvordan området bør utvikles helhetlig. Bystyret ber rådmannen om en vurdering av
muligheten for finansiering av et slikt arbeid.
1. Verbalt forslag fra H: Gjennomgang av alle planlagte investeringer
Bystyret forutsetter at Rådmannen foretar nødvendige gjennomganger og kvalitetsvurderinger
av investeringer i budsjett- og økonomiplan, og i forbindelse med prosjektering og
kontraktsinngåelser.
15. Verbalt forslag fra H: Anbud på ny miljøvennlig gatebelysning
Gatebelysningen i Trondheim er dels i ferd med å bryte sammen. Levetiden på armaturene er fra 20
til 30 år, med dagens utskiftingstakt vil det ta 80 til 90 år å bytte ut dagens armaturer. Det finnes
moderne gatelys som bruker betydelig mindre energi enn de gamle, som dermed sparer både
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kostnader og reduserer miljøbelastningen. Sintef har dokumentert at en investering i nye armaturer
kan være nedbetalt i løpet av kort tid på grunn av lavere energiforbruk og slik både redusere
kommunens utgifter til gatelys på noen års sikt samtidig som sikkerhet og trygghet forbedres.
Bystyret ber rådmannen fremme en vurdering med forslag til hvordan slike armaturer kan innføres i
Trondheim kommune.
28. Verbalt forslag fra R: Konkurranseutsetting / privatisering
Bystyret viser til at ansvaret for vurdering av anbud i kollektivtrafikken i dag er et
fylkeskommunalt ansvar. Forslaget avvises.
29. Verbalt forslag fra R: Kommunale innkjøp - trykksaker
Forslaget oversendes Rådmannen for vurdering i forbindelse med den generelle
gjennomgangen/vurderingen av kommunens innkjøp som man nå er i gang med:
Bystyret ber om at det sørges for at mer av kommunale trykksaker og lignende blir laget
lokalt.

30. Verbalt forslag fra R: Industri/næring - Marienborg
Bystyret tar komiteens vurdering til etteretning og avventer en eventuell ny reguleringssak for
området.
31. Verbalt forslag fra R: Søndagsåpne butikker – krav til Stortinget
En hel bransje, både bedrifter og arbeidstakere, er enige om at det er nødvendig med en
klargjøring av unntak i helligdagsloven for bedrifter som vesentlig selger levende planter.
Arbeidstakere fordi de mener at bare nødvendig arbeid skal foregå på søndag, og bedrifter for
å sikre lik konkurransevilkår. Uten en slik klargjøring vil vi få en utvikling der flere utnytter
dette som et smutthull for å kunne holde åpent. I strid med lovens intensjon. Bystyret i
Trondheim vil derfor avgi følgende uttalelse til Storting og regjering:
Mer felles fritid:
Åpningstidene i varehandelen er under sterkt press. Flere ansatte i varehandelen opplever økt press
på sine arbeidstider. Dette får store ringvirkninger og påvirker ikke bare de om jobber i butikken,
men også lagerarbeiderne, ferskvareprodusentene, renholderne, vekterne og de som jobber innenfor
transport.
I dag er det slik at de som jobber i bedrifter ”som i det vesentlige selger levende planter og
hageartikler” (jfr helligdagsloven) er unntatt fra kravet om å holde stengt søndager. En del av disse
aktørene selger mye mer enn ”levende planter og hageartikler”, noe som fører til at flere aktører i
bransjen opplever det slik at enkelte aktører får et uforholdsmessig stort konkurransefortrinn når
noen få får lov til å holde åpent en dag mer enn andre.
Helligdagsloven er den eneste i lovverket som nå beskytter folks mulighet til en felles fridag i uka. I et
stadig mer hektisk samfunn er det viktig å bevare en slik dag.
For å unngå en uthuling av lovverket oppfordrer Trondheim bystyre Stortinget til å vedta en forskrift
til lov om helligdags- og helgefred som lyder som følger: ”Med utsalgssteder i lov av 24. februar
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1995 nr 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 andre ledd nr 9 menes virksomheter hvor blomster,
planter og andre levende hageartikler utgjør mer enn 90 prosent av omsetningen”.
43 Verbalt forslag fra Rødt Helse- og velferd - Stillingsstørrelser.
Bystyret viser til sak 219/08 i formannskapet samt kommunens økonomiske situasjon og anbefaler at
forslaget om at alle deltidsansatte innen helse og velferd får ønsket stillingsstørrelse innen utgangen av
2009 avvises.
Bystyret fastholder at uønsket deltid søkes eliminert snarest jf. pkt 3 i formannskapssak 219/08.
45 Verbalt forslag fra Rødt. Arbeidstid – prøveprosjekter med 6-timersdag innen helse- og velferd.
Bystyret viser til evaluering av 6–timers dag ved Trondheim eiendom behandlet i formannskapet
03.02.09 sak 36/09, samt kommunens nåværende økonomiske situasjon. Forslaget avvises.

Sak 85/09
SÆTERBAKKEN, TESLIÅSEN OG TJØNLIEN MED TILLIGGENDE OMRÅDER,
KLAGEBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret har fått seg forelagt klager på vedtak i bystyrets sak 170/08, reguleringsplan for
Sæterbakken, Tesliåsen og Tjønlien med tilliggende områder.
Bystyret tar klagene til følge, ved at vedtak om reguleringsplan for Sæterbakken, Tesliåsen og
Tjønlien med tilliggende områder oppheves, jfr. plan- og bygningslovens § 27-3.
Saksordfører: Tone Stav (H)
Behandling:
Heidi Eidem (Ap) foreslo:
Bystyret tar klagene til følge ved å oppheve vedtak i sak 170/08, av 04.12.2008, jfr. plan- og
bygningsloven § 27-3.
Bystyret fatter samtidig nytt vedtak i saken, og vedtar i sin helhet områdene øst for T2
(Sæterbakken) og T2 i henhold til rådmannens innstilling til reguleringsplan for Sæterbakken,
Tesliåsen og Tjønlien med tilliggende områder. Områdene vest for T2 tas ut av planen.
Det forutsettes at rådmannen gjør de nødvendige justeringer for at planen kan deles og avklarer med
klagerne om de fremsendte klagene med bakgrunn i det nye vedtaket opprettholdes.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000 merket Panark as, datert 17.10.2005, sist endret
24.06.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Hans Borge (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
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Det presiseres at de innregulergte veiene til Sæterbakken ikke er tenkt som tilførselsveier til en
eventuell fremtidig utbygging av Tesliåsen.
Tone Stav (H)
Bystyret tar klagene til følge og vedtar rådmannens opprinnelige innstilling i bystyrets sak 170/08,
reguleringsplan for Sæterbakken, Tesliåsen og Tjønlien med tilliggende områder.
Votering:
Stavs forslag fikk 13 stemmer (13H) og falt.
Innstillingen fikk 12 stemmer (6SV, 3R, 2MDG, 1PP) og falt.
Eidems forslag ble vedtatt mot 12 stemmer (6SV, 3R, 2MDG, 1PP)
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret tar klagene til følge ved å oppheve vedtak i sak 170/08, av 04.12.2008, jfr. plan- og
bygningsloven § 27-3.
Bystyret fatter samtidig nytt vedtak i saken, og vedtar i sin helhet områdene øst for T2
(Sæterbakken) og T2 i henhold til rådmannens innstilling til reguleringsplan for Sæterbakken,
Tesliåsen og Tjønlien med tilliggende områder. Områdene vest for T2 tas ut av planen.
Det forutsettes at rådmannen gjør de nødvendige justeringer for at planen kan deles og avklarer med
klagerne om de fremsendte klagene med bakgrunn i det nye vedtaket opprettholdes.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000 merket Panark as, datert 17.10.2005, sist endret
24.06.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.

Sak 86/09
KJØPMANNSGATA 73 (ROYAL GARDEN) M.FL., FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kjøpmannsgata 73 med flere som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Per Knudsen Arkitektkontor AS senest datert 30.04.2009 med bestemmelser
senest datert 30.04.2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV)
Behandling:
Votering:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kjøpmannsgata 73 med flere som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Per Knudsen Arkitektkontor AS senest datert 30.04.2009 med bestemmelser
senest datert 30.04.2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 87/09
MÅL FOR HÅNDTERING AV SEDIMENTFORURENSNING I TRONDHEIM HAVN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar de overordnede mål og strategier for håndtering av forurensningskilder og
sedimentforurensning i havnebassenget i Trondheim.
FLERTALLSMERKNAD - MDG, Ap, FrP, H, DEM, SV, KrF:
Det er ikke ønskelig at rådmannen utreder utfylling av Nyhavnbassenget.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
V, R, Sp, PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra byutviklingskomiteen.
VEDTAK:
Bystyret vedtar de overordnede mål og strategier for håndtering av forurensningskilder og
sedimentforurensning i havnebassenget i Trondheim.
FLERTALLSMERKNAD - MDG, Ap, FrP, H, DEM, SV, KrF, V, R, Sp, PP:
Det er ikke ønskelig at rådmannen utreder utfylling av Nyhavnbassenget.

Sak 88/09
ELGESETER GATE 49, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
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Bystyret vedtar reguleringsplan for ”Elgeseter gate 49” som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Pir II Arkitektkontor AS, senest datert 28.04.09, med bestemmelser senest datert 29.04.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD - MDG, Ap, H, DEM, SV, KrF:
Bystyret ønsker at planlagt fotgjengerovergang innenfor prosjektområdet snarest mulig erstattes med
en undergang som er slik at den blir tiltalende i utforming og derfor blir aktivt brukt.
Saksordfører: Ragnhild Nyhagen (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
V, R, Sp, PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra byutviklingskomiteen.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for ”Elgeseter gate 49” som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Pir II Arkitektkontor AS, senest datert 28.04.09, med bestemmelser senest datert 29.04.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD - MDG, Ap, H, DEM, SV, KrF, V, R, Sp, PP:
Bystyret ønsker at planlagt fotgjengerovergang innenfor prosjektområdet snarest mulig erstattes med
en undergang som er slik at den blir tiltalende i utforming og derfor blir aktivt brukt.

Sak 89/09
LYARHAUGEN GNR 260 BNR 44, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Lyarhaugen som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan
viak senest datert 16.04.09 med bestemmelser senest datert 17.04.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG)
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Lyarhaugen som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan
viak senest datert 16.04.09 med bestemmelser senest datert 17.04.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 90/09
FJELLSETERVEIEN, FORSLAG TIL REGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG
OG SKILØYPE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Fjellseterveien, gang-/sykkelveg og skiløype, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune senest endret 22.04.09 med bestemmelser senest
endret 16.12.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Eva H. Mohn (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Fjellseterveien, gang-/sykkelveg og skiløype, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune senest endret 22.04.09 med bestemmelser senest
endret 16.12.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 78/09
REGNSKAP ETTER 1. TERTIAL 2009
INNSTILLING:
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1. Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene, inkludert økt flyktningetilskudd, med 51,8
millioner kroner.
2. Bystyret vedtar å øke budsjettet til skole med 5 millioner kroner.
3. Bystyret vedtar å øke budsjettet til barnehage med 5 millioner kroner.
4. Bystyret vedtar inndekning på 0,7 millioner kroner, for ikke å gjennomføre
bemanningsreduksjon i friluftsbarnehager, som foreslått under punkt 2.2 ”Barnehager”.
5. Bystyret vedtar å bevilge 23,7 millioner kroner til oppreisningsordningen for tidligere
barnevernsbarn
6. Bystyret vedtar å bevilge 18,1 millioner kroner til dekning av feil i regnskapet for 2008, jf punkt
2.5 ”Regnskapet for 2008”.
7. Bystyret vedtar å bruke midler fra Trondheim parkering sitt disposisjonsfond til å dekke
forventet lavere overføring fra Trondheim parkering til ”bykassen” enn budsjettert, jf punkt 2.5
”Overføring fra Trondheim parkering KF”. Overføringen foretas ved regnskapsavslutningen for
2009.
8. Bystyret vedtar å bevilge 0,206 millioner kroner til anskaffelse av nytt streamingutstyr.
Anskaffelsen finansieres ved opptak av lån.
9. Bystyret vedtar å bevilge 4,2 millioner til ufinansiert investeringspost på vegområdet.
Bevilgningen finansieres ved ubrukte investeringsmidler ved bolig og næring.
10. Bystyret vedtar å bevilge 9,2 millioner kroner til anskaffelse av ny epost-løsning. Anskaffelsen
finansieres ved opptak av lån.
11. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorreksjoner.
12. Bystyret tar for øvrig saksfremlegget om regnskapet etter 1. tertial 2009 til orientering.
Saksordfører: Torgeir Gimse (Ap)
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo pva H, FrP, KrF, V:
Tillegg til innstillingen etter punkt 11 (innstillingens punkt 12 blir punkt 15):
12. Bystyret vedtar å øke forebyggende tiltak for barn og unge, rusomsorg, økt lærer- og
pedagogtetthet i skole og barnehage med til sammen 4 millioner kroner.
13. Bystyret vedtar å øke budsjettet til gatelys, snøbrøyting, veivedlikehold og redusert forsøpling i
Midtbyen med 4 millioner kroner.
14. Siden 2004 har antall ansatte økt med 2000 i Trondheim kommune, samtidig er sykefraværet
langt over akseptabelt nivå. Bystyret foreslår derfor at det startes en reell omstillings- og
effektiviseringsprosess i kommunen. Bystyret vedtar at alle nye ansettelser skal godkjennes av
rådmannen og det skal gjennomføres tiltak som reduserer utgiftene til Det interne arbeidsmarked
(DIA). Det forventes resultater av rådmannens arbeid for redusert sykefravær ut over det som ligger
i vedtatt budsjett. Besparelsen på driftsbudsjettet skal være minimum 8 millioner kroner i 2009 ved
hjelp av disse tiltakene.

Arne Byrkjeflot (R) foreslo alternativ til innstillingen:
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Rådmannen pålegges å fremme et nytt forslag med mindre kutt i velferdstilbud etter å ha brukt de
muligheter som finnes for å bruke midler til drift. Rådmannen bes om å vurdere følgende muligheter
som er mulig å bruke uten å risikere å komme på ROBEK-listen:
1. 51,8 millioner i økte frie inntekter og økt skatteinngang kan brukes til å hindre kutt i velferdstilbud
i 2009. De går ikke inn i en buffer for 2010.
2. Lavere utgifter til pensjon i 2009 brukes ikke til å styrke pensjonskassas egenkapital, men til å
hindre kutt i velferdstilbud i 2009. Foreløpige anslag er på mellom 30 og 40 millioner.
3. De 18 millioner i momskompensasjon gjennom Krisepakke 1 ble disponert til investering, men
kan brukes til drift. De kan delvis brukes til å dekke opp feilføring av driftsutgifter ved
rehabilitering av skoler og barnehager på 7,6 millioner.
Med dette er de foreslåtte nye kutt i skole på 6 mill, barne og familietjenester på 2 mill, til personer
med nedsatt funksjonsevne på 4 mill, helse og omsorg på 3 mill unødvendige.
Det forutsettes at:
1. Tiltaksplasser innenfor dagens Arbeid og kompetanse som ikke overtas av NAV videreføres for
kommunale midler.
2. Granskogen skole opprettholdes
3. Ladejarlen kafé og bakeri videreføres slik tilbudet var.
4. Ungdomsbasen gjenopprettes.
Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Brox’ forslag fikk 35 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1R, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene, inkludert økt flyktningetilskudd, med 51,8
millioner kroner.
Bystyret vedtar å øke budsjettet til skole med 5 millioner kroner.
Bystyret vedtar å øke budsjettet til barnehage med 5 millioner kroner.
Bystyret vedtar inndekning på 0,7 millioner kroner, for ikke å gjennomføre
bemanningsreduksjon i friluftsbarnehager, som foreslått under punkt 2.2 ”Barnehager”.
Bystyret vedtar å bevilge 23,7 millioner kroner til oppreisningsordningen for tidligere
barnevernsbarn
Bystyret vedtar å bevilge 18,1 millioner kroner til dekning av feil i regnskapet for 2008, jf punkt
2.5 ”Regnskapet for 2008”.
Bystyret vedtar å bruke midler fra Trondheim parkering sitt disposisjonsfond til å dekke
forventet lavere overføring fra Trondheim parkering til ”bykassen” enn budsjettert, jf punkt 2.5
”Overføring fra Trondheim parkering KF”. Overføringen foretas ved regnskapsavslutningen for
2009.
Bystyret vedtar å bevilge 0,206 millioner kroner til anskaffelse av nytt streamingutstyr.
Anskaffelsen finansieres ved opptak av lån.
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9.

Bystyret vedtar å bevilge 4,2 millioner til ufinansiert investeringspost på vegområdet.
Bevilgningen finansieres ved ubrukte investeringsmidler ved bolig og næring.
10. Bystyret vedtar å bevilge 9,2 millioner kroner til anskaffelse av ny epost-løsning. Anskaffelsen
finansieres ved opptak av lån.
11. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorreksjoner.
12. Bystyret tar for øvrig saksfremlegget om regnskapet etter 1. tertial 2009 til orientering.

Sak 79/09
ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I
TRONDHEIM
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar, som en del av kommunens innsparingstiltak for 2009, å ikke benytte 300.000
av de bevilgede 700.000 til ekstraordinært tilskudd til avdelingsbaserte familiebarnehager.
2. Bystyret vedtar at innsparingen på kr. 300.000 videreføres i økonomiplanperioden.
3. Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til tiltak for å styrke kvalitet og stabilitet innenfor hele
familiebarnehagesektoren. Det avsettes fra 2010 årlig kr. 400.000 av ekstrabevilgningen på kr.
700.000 til dette formålet.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV:
På grunn av kommunenes økonomiske situasjon skal den kommende koordinatoroppgaven for
familiebarnehagefeltet løses innen nåværende stab.
Saksordfører: Dorthe K. Stevik Ommedal (KrF)
Behandling:
Bård Flaarønning (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Flertallsmerknaden endres til:
Bystyret støtter økt satsing på kvalitet i familiebarnehagesektoren. Koordinatoroppgaven må løses
innen nåværende stab, uten å etablere en ny stilling. Det skal likevel brukes av avsatte midler til å
heve kvaliteten i familiebarnehagesektoren.
Anette Ljosdal Havmo (H) foreslo:
Bystyret fastholder budsjettvedtak om tilskudd til avdelingsbaserte familiebarnehager
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknad pva R:
Ordinære barnehager er et kvalitativt bedre tilbud enn familiebarnehager. Avdelingsbaserte
familiebarnehager var et forsøk på å bedre dette ved å knytte familiebarnehagen til de ordinære
barnehagene. Når konklusjonen nå er at dette er for arealkrevende, så må målet være å erstatte
familiebarnehagene med ordinære barnehageplasser.
Votering:

Møteprotokoll for Bystyret, 18.06.2009 (09/22519)

47

Trondheim kommune
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Havmos forslag ble innstillingen vedtatt mot 36
stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) avgitt for Havmos forslag.
PP sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.
2.
3.

Bystyret vedtar, som en del av kommunens innsparingstiltak for 2009, å ikke benytte 300.000
av de bevilgede 700.000 til ekstraordinært tilskudd til avdelingsbaserte familiebarnehager.
Bystyret vedtar at innsparingen på kr. 300.000 videreføres i økonomiplanperioden.
Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til tiltak for å styrke kvalitet og stabilitet innenfor hele
familiebarnehagesektoren. Det avsettes fra 2010 årlig kr. 400.000 av ekstrabevilgningen på kr.
700.000 til dette formålet.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret støtter økt satsing på kvalitet i familiebarnehagesektoren. Koordinatoroppgaven må løses
innen nåværende stab, uten å etablere en ny stilling. Det skal likevel brukes av avsatte midler til å
heve kvaliteten i familiebarnehagesektoren.

Sak 80/09
ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2009-2012
INNSTILLING:
1.
2.
3.

Forslag til anskaffelsesstrategi for perioden 2009-2012 vedtas, og den vedlagte handlingsplanen
legges tilgrunn for det operative arbeidet.
Innkjøpstjenesten har ansvaret for den overordnede oppfølgingen av strategien.
Formannskapet skal årlig gis en orientering om status på området.

Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.
3.

Forslag til anskaffelsesstrategi for perioden 2009-2012 vedtas, og den vedlagte handlingsplanen
legges tilgrunn for det operative arbeidet.
Innkjøpstjenesten har ansvaret for den overordnede oppfølgingen av strategien.
Formannskapet skal årlig gis en orientering om status på området.
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Sak 81/09
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR STAVNE GÅRD KF 2008
INNSTILLING:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsrapport 2008 for Stavne gård KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.
Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsrapport 2008 for Stavne gård KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.

Sak 82/09
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM PARKERING KF 2008
INNSTILLING:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsrapport 2008 for Trondheim parkering KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.
Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret fastsetter årsregnskap og årsrapport 2008 for Trondheim parkering KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.

Sak 83/09
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EVALUERING AV KLIENTUTVALGET
INNSTILLING:
1. Klientutvalget som klageorgan avvikles.
2. Klager etter lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester som er kommet inn til Helse
og velferdskontoret eller Barne- og familietjenesten etter 01.07.09, sendes direkte til
fylkesmannen.
3. Klagesaker etter kommunehelsetjenesteloven innkommet etter 01.07.09 behandles av
formannskapet som Klagenemd, men settes bare med 5 medlemmer. Bystyret oppnevner 5
faste medlemmer og 2 varamedlemmer som Klagenemda skal bestå av når den behandler saker
etter kommunehelsetjenesteloven.
4. Klientutvalget som klageorgan opprettholdes i forhold til klagesaker vedrørende
oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn, frem til alle klagesaker er ferdigbehandlet.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV, SP, PP, FrP følger saken videre:
Bystyret ber Rådmannen se på muligheten for personlig frammøte ved klagebehandling.
Saksordfører: Linn Marita Brodal (SV)
Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo alternativ til innstillingen:
Klientutvalget som klageorgan videreføres.
Mona Bjørn (R) foreslo tillegg til innstillingen:
Ordningen med at klientene har muligheten til personlig frammøte ved klagebehandling videreføres.
Linn Marita Brodal (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp og MDG tillegg til flertallsmerknaden fra
komiteen:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for personlig frammøte ved klagebehandling i
formannskapets klagenemnd.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Bjørns alternative forslag ble innstillingen vedtatt mot
24 stemmer (13FrP, 1SV, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) avgitt for Bjørns forslag.
Bjørns tilleggsforslag fikk 24 stemmer (13FrP, 1SV, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
H, V, KrF, PP sluttet seg til endret flertallsmerknad fremmet av Brodal.
FrP opprettholdt den opprinnelige merknaden, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.

Klientutvalget som klageorgan avvikles.
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2.

3.

4.

Klager etter lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester som er kommet inn til Helse
og velferdskontoret eller Barne- og familietjenesten etter 01.07.09, sendes direkte til
fylkesmannen.
Klagesaker etter kommunehelsetjenesteloven innkommet etter 01.07.09 behandles av
formannskapet som Klagenemd, men settes bare med 5 medlemmer. Bystyret oppnevner 5
faste medlemmer og 2 varamedlemmer som Klagenemda skal bestå av når den behandler saker
etter kommunehelsetjenesteloven.
Klientutvalget som klageorgan opprettholdes i forhold til klagesaker vedrørende
oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn, frem til alle klagesaker er ferdigbehandlet.

FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, SP, MDG, H, V, KrF, PP:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten for personlig frammøte ved klagebehandling i
formannskapets klagenemnd.

Sak 84/09
GJENNOMGANG AV POLITISKE UTVALG SOM IKKE ER LOVPÅLAGT
INNSTILLING:
Tilsynsutvalg øst, Tilsynsutvalg vest og Klimautvalget nedlegges med virkning fra 01.07.09.
Bystyret forutsetter at kontakten mellom brukerråd og Helse- og velferdskomiteen formaliseres og at
arbeidet med å vitalisere Brukerrådene prioriteres.
Saksordfører: Torgeir Gimse (Ap)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo alternativ til innstillingen:
1. Klimautvalget nedlegges med virkning fra 01.07.09.
Mangfoldsrådet nedlegges med virkning fra 01.07.09.
Ungdommens bystyre nedlegges med virkning fra 01.07.09.
2.

Tilsynsutvalg Øst og Tilsynsutvalg Vest videreføres, med følgende endringer i Retningslinjer for
Tilsynsutvalg i Trondheim Kommune:

Tillegg til punkt 2 i retningslinjene:
Hvert av utvalgene skal i løpet av et kalenderår gjennomføre minimum 10 tilsyn, hvorav
minst halvparten skal være uanmeldte besøk.
Tillegg til punkt 4 i retningslinjene:
…bystyrets gjeldende kvalitetsstandarder. Det er også innenfor Tilsynsutvalgets mandat, å
påpeke mangler ved de til enhver tid gjeldende kvalitetsstandarder. (tillegg i kursiv)
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Følgende foreslås strøket i punkt 4:
Tilsynet skal i hovedsak utføres som en systemrevisjon.
Følgende foreslås tillagt i punkt 4:
Ved meldte besøk skal Tilsynsutvalgets leder senest en uke før møtetidspunkt, underrette leder
av enhetens brukerråd om møtet, der slike råd finnes.
Punkt 5 erstattes med følgende tekst:
Tilsynsutvalget avgir en rapport fra hvert tilsynsbesøk. Rapporten legges frem for leder og
tillitsvalgte ved enheten, og oversendes bystyrets Helse- og velferdskomité.
Tilsynsutvalget utarbeider en årlig rapport om sitt arbeid. Årsrapporten skal blant annet gi en
oversikt over antall tilsynsbesøk, og en samlet vurdering av kvaliteten på tjenestetilbudet.
Tilsynsutvalget avgjør om årsrapporten skal sendes rådmannen for eventuelle kommentarer,
før rapporten sendes til bystyret for politisk behandling.
Jan Bojer Vindheim (MDG) tok opp sin merknad fra byutviklingskomiteen
Bystyret aksepterer at klimautvalget nedlegges, og at utvalgets oppgaver overtas av
byutviklingskomiteen.
Vi forutsetter at dette ikke innebærer redusert fokus på klimaspørsmål hverken hos Rådmannen eller
på politisk nivå. Spesielt vil vi peke på klimautvalgets innsats for å åpne kanaler mellom kommunen
og forsknings- og utdanningsmiljøene i Trondheim. Det er viktig at den betydelige ekspertisen på
klima- og miljøspørsmål som finnes her i byen blir trukket inn i de politiske prosessene.
Videre er det viktig at byutviklingskomiteen blir løpende involvert i oppfølging av slike prosjekter
som Fremtidens byer og i utvikling av lavutslippsområdet på Brøset.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad pva R:
Tilsynsutvalgene har ikke fungert spesielt godt. Hovedårsaken til dette er at de ikke når
brukerrådene og at det er få fungerende brukerråd. Det er ingen grunn til å tro at dette vil fungere
bedre når Helse og Velferdskomiteen skal overta tilsynsutvalgenes rolle, heller dårligere. Det må
utredes et alternativ som kan ivareta den intensjon som lå i opprettelsen av tilsynsutvalg og som
fortsatt har sin berettigelse,
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Andreassens forslag 1 ble innstillingen vedtatt mot 14
stemmer (13FrP, 1DEM) avgitt for Andreassens forslag.
Andreassens forslag 2 falt dermed.
FrP, DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
R, V, PP, Sp, Ap, SV, KrF sluttet seg til merknaden fra MDG.

VEDTAK:
Tilsynsutvalg øst, Tilsynsutvalg vest og Klimautvalget nedlegges med virkning fra 01.07.09.
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Bystyret forutsetter at kontakten mellom brukerråd og Helse- og velferdskomiteen formaliseres og at
arbeidet med å vitalisere Brukerrådene prioriteres.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, R, V, PP, Sp, Ap, SV, KrF:
Bystyret aksepterer at klimautvalget nedlegges, og at utvalgets oppgaver overtas av
byutviklingskomiteen.
Vi forutsetter at dette ikke innebærer redusert fokus på klimaspørsmål hverken hos Rådmannen eller
på politisk nivå. Spesielt vil vi peke på klimautvalgets innsats for å åpne kanaler mellom kommunen
og forsknings- og utdanningsmiljøene i Trondheim. Det er viktig at den betydelige ekspertisen på
klima- og miljøspørsmål som finnes her i byen blir trukket inn i de politiske prosessene.
Videre er det viktig at byutviklingskomiteen blir løpende involvert i oppfølging av slike prosjekter
som Fremtidens byer og i utvikling av lavutslippsområdet på Brøset.

Sak 91/09
TRONDHEIM KINO AS - SØKNAD OM FORLENGELSE AV KONSESJON FOR
VISNING AV FILM I NÆRINGSVIRKSOMHET
INNSTILLING:
1. Trondheim kino tildeles konsesjon for 5 år for kinodrift i Trondheim. Konsesjonen gjelder for de
kinoer selskapet disponerer pr. 01.07.09 til og med 30.06.14. Totalt antall seter begrenses
oppad til 3 200.
2. Bystyret vedtar at Trondheim kino skal avgi rapport for hvordan kinoen oppfyller de
kulturpolitiske kravene som stilles i konsesjonsvilkårenes punkt 2 d hvert år gjennom styrets
årsberetning.
3. Bystyret vedtar at det skal stilles krav til alle innehavere av konsesjon for visning av film i
næringsvirksomhet om at de skal avgi rapport om hvordan konsesjonsinnehaver oppfyller de
kulturpolitiske kravene som stilles i konsesjonsvilkårenes punkt 2 d hvert år gjennom styrets
årsberetning.
4. Bystyret vedtar følgende endringer i delegeringsreglementet vedrørende Lov om film og
videogram:
”Bystyret delegerer likevel myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av film
som skal gjelde for en avgrenset periode, og som gjelder visninger som ikke inngår i drift av
kino virksomhet, til formannskapet”
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo tillegg til innstillingen:
1. Bystyret er positiv til at Trondheim Kino får muligheten til å få utredet lønnsomheten ved å
etablere bydelskino i Heimdal / Saupstad-området med en eller flere kinosaler.
2. Bystyret ser at bydelskino i dette området vil føre til mindre biltrafikk inn til sentrum og bydelen
vil få et tilbud som kan på sikt øke antall kinobesøkende totalt sett i Trondheim
Votering:
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Innstillingen unntatt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
Nilsens forslag fikk 5 stemmer (1H, 2V, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1.

2.

3.

4.

Trondheim kino tildeles konsesjon for 5 år for kinodrift i Trondheim. Konsesjonen gjelder for de
kinoer selskapet disponerer pr. 01.07.09 til og med 30.06.14. Totalt antall seter begrenses
oppad til 3 200.
Bystyret vedtar at Trondheim kino skal avgi rapport for hvordan kinoen oppfyller de
kulturpolitiske kravene som stilles i konsesjonsvilkårenes punkt 2 d hvert år gjennom styrets
årsberetning.
Bystyret vedtar at det skal stilles krav til alle innehavere av konsesjon for visning av film i
næringsvirksomhet om at de skal avgi rapport om hvordan konsesjonsinnehaver oppfyller de
kulturpolitiske kravene som stilles i konsesjonsvilkårenes punkt 2 d hvert år gjennom styrets
årsberetning.
Bystyret vedtar følgende endringer i delegeringsreglementet vedrørende Lov om film og
videogram:
”Bystyret delegerer likevel myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av film
som skal gjelde for en avgrenset periode, og som gjelder visninger som ikke inngår i drift av
kino virksomhet, til formannskapet”

Sak 92/09
DELEGERINGSREGLEMENTET
INNSTILLING:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til endringer i delegeringsreglementet
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til endringer i delegeringsreglementet
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til endringer i delegeringsreglementet
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til endringer i delegeringsreglementet

Sak 93/09
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ÅRSRAPPORT FRA BARNAS REPRESENTANT - 2008
INNSTILLING:
Bystyret ber Rådmannen legge fra en plan for Formannskapet om gjennomføring av
barnetråkkregistrering i heile Trondheim kommune. Bystyret ber også Rådmannen søke samarbeide
med universitets- og høgskolemiljøene i arbeidet med barnetråkkregistreringa.
Bystyret tar ”Årsrapport fra barnas representant” til orientering
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber Rådmannen legge fra en plan for Formannskapet om gjennomføring av
barnetråkkregistrering i heile Trondheim kommune. Bystyret ber også Rådmannen søke samarbeide
med universitets- og høgskolemiljøene i arbeidet med barnetråkkregistreringa.
Bystyret tar ”Årsrapport fra barnas representant” til orientering

Sak 94/09
LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING (PLAN- OG
BYGNINGSLOV) - PLANDELEN. ORGANISERING AV ARBEIDET OG ENDRING
AV DELEGERINGSREGLEM ENTET
INNSTILLING:
Bystyret vedtar at bygningsrådet opprettholdes etter 01.07.2009.
Bystyret vedtar å opprettholde ordningen med en fast tjenestemann med møte-, tale- og forslagsrett i
bygningsrådet, som har som oppgave å ivareta barn og unges interesser i plansaker.
Bystyret vedtar endring i delegeringsreglementets punkt 30 som følge av endringer i lov om
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - plandelen. Rådmannen bes eventuelt
videredelegere internt i administrasjonen i den utstrekning dette er aktuelt.
Endringen gjelder fra og med 01.07.2009.
Bystyret forutsetter at ordningen med bygningsråd tas med i vurderingene når bystyret høsten 2009
skal ha en gjennomgang av organisering av det politiske arbeid i kommunen, herunder utvalgs- og
komitearbeid gjeldende for valgperioden 2011 – 2015.
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Saksordfører: Arne Byrkjeflot (R)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar at bygningsrådet opprettholdes etter 01.07.2009.
Bystyret vedtar å opprettholde ordningen med en fast tjenestemann med møte-, tale- og forslagsrett i
bygningsrådet, som har som oppgave å ivareta barn og unges interesser i plansaker.
Bystyret vedtar endring i delegeringsreglementets punkt 30 som følge av endringer i lov om
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - plandelen. Rådmannen bes eventuelt
videredelegere internt i administrasjonen i den utstrekning dette er aktuelt.
Endringen gjelder fra og med 01.07.2009.
Bystyret forutsetter at ordningen med bygningsråd tas med i vurderingene når bystyret høsten 2009
skal ha en gjennomgang av organisering av det politiske arbeid i kommunen, herunder utvalgs- og
komitearbeid gjeldende for valgperioden 2011 – 2015.

Sak 95/09
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
INNSTILLING:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2008 til orientering.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2008 til orientering.

Møtet hevet kl. 2215

Rita Ottervik
Ordfører
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Yngve Brox
Kari Aarnes
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