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De meldte forfall ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om at det på plassene er lagt ut 2 tilleggssaker –
Sak 71/09 Årsmelding fra Ungdommens bystyre og
Sak 72/09 Endringer for Høyre
Bystyret sluttet seg til at sakene settes på saklista.
Arne Byrkjeflot ( R) refererte til markering fra dagtilbudet ved Ladejarlen kafe og bakeri i
forbindelse med at tilbud blir lagt ned, og ba om at de fremmøtte som markerte sin motstand skulle
få presentere innholdet i et brev for bystyret.
Ordføreren viste til bystyrets reglement § 4.19 som omhandler at grupper som ønsker å møte
bystyre må melde fra senest en dag før bystyrets møte. Det ble informert om at temaet vil bli tatt
opp under eventuelt i formannskapets møte 03.06.2009.
Ordfører opplyste om at det ikke var meldt inhabilitet til dagens møte.
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.

DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Guri Melby (V):
”Radikal islam”
2. Fra Hans Borge (FrP):
Skinnegangen i Kongens gate
3. Fra Odd Anders With (KrF):
Barnehagespørsmål
4. Fra Arnt Inge Enoksen (FrP):
”Ta hys”-prosjekt for å få ned ungdomskriminalitet
5. Fra Terje Kulvik (FrP):
Kommunens lånegjeld
6. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Radomgassmålinger i Trondheim
7. Fra Tone Stav (H):
Gatebelysning i Trondheim
8. Fra Elin Marie Andreassen og Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Fossen Gård

Møteprotokoll for Bystyret, 28.05.2009 (09/18607)

2

Trondheim kommune
DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Svein Otto Nilsen (DEM) og Harald Berg (FrP):
Ulovlig med bomstasjon på Være (gamle E6)
2. Fra Kjetil Utne (H):
Internasjonalt panel for artsmangfold – initiativ for etablering av sekretariat i Trondheim
3. Fra Geir Waage (Ap):
Revisjon av kommuneplan for Lade, Leangen og Rotvoll
4. Fra Odd Anders With (KrF):
Boliger og tjenester til unge utviklingshemmede
5. Fra Arnt Inge Enoksen (FrP):
Tiltak for å beholde dyktige lærere
6. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
100 årsdagen for Otto Nielsens fødsel
7. Fra Guri Melby (V):
Framdrift for oppussing av Torvet

Dagens kulturinnslag fra Musikk- og kulturskolen var ved Kjersti Ø. Dalheim, Kari E. Strandjord og
Heidrun B. Saltvik som spilte på fløyte 2. Sats og Scherzo fra Grand Trio av Kahlau

Møteprotokoll for Bystyret, 28.05.2009 (09/18607)

3

Trondheim kommune

SAKSLISTE
Saksnr.
52/09

Arkivsaksnr.
09/16888
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
KONTROLLKOMITEEN 2008

53/09

09/16905
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2008

54/09

08/17056
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I
TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS
MILJØSTYRING I 2008

55/09

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

56/09

09/7730
REKTORENES ARBEIDSSITUASJON OG SKOLELEDELSE I
TRONDHEIMSSKOLEN

57/09

08/29279
MELDING OM UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVNING I
GRUNNSKOLEN OG INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE
SKOLE

58/09

09/16715
USTÅSEN 28 - FINANSIERING AV NYBYGG

59/09

06/29279
ENGSTRØMBAKKEN 16, DEL AV HUMLEHAUGEN, GNR 25 BNR 2
OG 155, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

60/09

05/15176
GRILSTADFJÆRA, GRILSTAD BÅTHAVN, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN

61/09

06/260
HAAKON VII`S GATE 13, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

62/09

08/10244
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BUKTAFJÆRA GNR 260 BNR 2, 1 OG 25, RYE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR SIKRING AV
FRILUFTSOMRÅDE FOR ALLMENNHETEN
63/09

08/24207
E6, NIDELV BRU - GRILLSTAD, MIDLERTIDIG VEGFORBINDELSE
MELLOM BROMSTADVEGEN OG BRØSETVEGEN, ENDRING AV
DELPLAN 3

64/09

09/18170
BOMSTASJONER I OKSTADBAKKEN OG FOSSESTUVEGEN -PRIVAT
FORSLAG

65/09

08/1525
ÅRSRAPPORT FOR 2008 FRA TILSYNSUTVALGA

66/09

09/16656
ÅRSRAPPORT 2008 - KLIENTUTVALGET

67/09

09/5003
ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2008

68/09

06/12130
ÅRSRAPPORT 2008 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I
TRONDHEIM

69/09

08/15191
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR
2008

70/09

08/21653
VALG AV SAMEVALGSTYRE

71/09

09/16451
ÅRSMELDING 2008 FOR UNGDOMMENS BYSTYRE

72/09

09/1148
ENDRINGER FOR HØYRE
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83 representanter tilstede ved møtestart.
Sak 71/09
ÅRSMELDING 2008 FOR UNGDOMMENS BYSTYRE
Forslag til innstilling:
Bystyret tar årsmelding 2008 fra Ungdommens bystyre til orientering.
Behandling:
Tidligere ordfører i Ungdommens bystyre Erling Hess Johnsen la fram saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding 2008 fra Ungdommens bystyre til orientering.

Sak 52/09
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
KONTROLLKOMITEEN 2008
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner kontrollkomiteens årsregnskap for 2008.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2008 til orientering.
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret godkjenner kontrollkomiteens årsregnskap for 2008.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2008 til orientering.
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Sak 53/09
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM
KOMMUNEREVISJON 2008
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2008.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2008 til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2008.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2008 til orientering.

Sak 54/09
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM
KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING I 2008
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret ber rådmannen legger til rette for at samtlige barnehager og skoler kommer med i
”Strømsparegrisen”.
3. Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak som sørger for at Stabsenhet for byutvikling,
Byggesakskontoret og Byplankontoret ivaretar miljøstyringen like godt som om de skulle vært
miljøsertifisert etter ISO 14001.
4. Bystyret er tilfreds med at 3 selskaper nå forbereder seg på å bli miljøfyrtårn, men ber samtidig de
øvrige kommunalt eide selskapene om å jobbe for et opplegg med miljøsertifisering.
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5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Nils A Nesjan (Ap)
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo:
1) Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en rapport til formannskapet innen utgangen av
2009 med en handlingsplan der kommunens sykehjem og kontorbygg viser hvordan de vil
følge opp Bystyrets mål om 3 % energisparing.
2) Bystyret ber også de kommunale foretakene, Trondheim Kino AS og Trøndelag Brann- og
Redningstjeneste IKS å rapportere hvilke planer de har for å oppfylle Bystyrets vedtak i
desember 2003, mer enn 5 år siden, om miljøsertifisering.
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad:
Kommunerevisjonens rapport av april 2009 påpeker god fremgang i energisparing i skoler og
barnehager, der målet om 3 % energisparing nesten er nådd i 2008. Sykehjem og kontorbygg viser
derimot økt energibruk i samme periode. Flere kommunale enheter og foretak har sørget for å bli
miljøsertifisert, men ikke alle. Energisparingen er et overordnet mål som også gir forbedringer i
direkte og indirekte klimagassutslipp. De fleste tiltak innen energisparing er også økonomisk
lønnsomme; derfor ekstra viktig i dagens situasjon.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Høyres forslag pkt 1. ble vedtatt mot 1 stemme (R)
Høyres forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Merknaden fra Brox fikk tilslutning fra Ap, FrP, R, KrF, V, DEM, MDG, SV og PP

VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret ber rådmannen legger til rette for at samtlige barnehager og skoler kommer med i
”Strømsparegrisen”.
3. Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak som sørger for at Stabsenhet for byutvikling,
Byggesakskontoret og Byplankontoret ivaretar miljøstyringen like godt som om de skulle vært
miljøsertifisert etter ISO 14001.
4. Bystyret er tilfreds med at 3 selskaper nå forbereder seg på å bli miljøfyrtårn, men ber samtidig de
øvrige kommunalt eide selskapene om å jobbe for et opplegg med miljøsertifisering.
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5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, R, KrF, V, DEM, MDG, SV og PP:
Kommunerevisjonens rapport av april 2009 påpeker god fremgang i energisparing i skoler og
barnehager, der målet om 3 % energisparing nesten er nådd i 2008. Sykehjem og kontorbygg viser
derimot økt energibruk i samme periode. Flere kommunale enheter og foretak har sørget for å bli
miljøsertifisert, men ikke alle. Energisparingen er et overordnet mål som også gir forbedringer i
direkte og indirekte klimagassutslipp. De fleste tiltak innen energisparing er også økonomisk
lønnsomme; derfor ekstra viktig i dagens situasjon.

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.
Saksordfører: Nina Wikan (H)
Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo saken tilbakesendt komiteen for ny behandling.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo at forslag omdelt i saken sendes komiteen.
Votering:
Sætrans forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes tilbake til komiteen for ny behandling.
Forslag omdelt i saken sendes komiteen

Sak 56/09
REKTORENES ARBEIDSSITUASJON OG SKOLELEDELSE I
TRONDHEIMSSKOLEN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar strategier og tiltak for bedring av rektorenes arbeidssituasjon i trondheimsskolen og
vil prioritere disse i det videre arbeidet med kvalitetsutvikling av trondheimsskolen.
For å sikre god rekruttering til rektorstillingene er det viktig med en utvikling av velfungerende
lederteam ute på den enkelte skole. Både SFO-ledere, undervisningsinspektører og eventuelle

Møteprotokoll for Bystyret, 28.05.2009 (09/18607)

9

Trondheim kommune
avdelings- eller teamledere må inkluderes i skolenes ledergrupper.
Følgende flertallsmerknad fra partiene FrP, H, KrF og Ap følger saken:
Det er bekymringsfullt at mye arbeid går vekk til rapporteringer. Bystyret ber rådmannen i større
grad se gjennom mulighetene for bruk av informasjonsteknologi for å effektivisere dette og å gå
gjennom hva som i dag rapporteres i hensikt på å redusere / effektivisere dette. Det er likevel viktig
at den IT-teknologi som faktisk benyttes effektiviserer arbeidet.
Saksordfører: Anette Ljosdal Havmo (H)
Behandling:
Peder Martin Lysestøl ( R) foreslo følgende tilleggsforslag:
1. Det må forberedes endringer i skoleledelsen som har som mål
-å styrke prioriteringen av det pedagogiske arbeidet
-å styrke skoledemokratiet ved at de ansatte trekkes mer med i styringen
2. Stillingen som samfunnskontakt må opprettes ved skoler som har en stor andel barn med
minoritetsbakgrunn.
3. Det må forberedes en sak for Bystyre med tema: Skoler med stor andel barn med
minoritetsbakgrunn
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo få vegne av FrP og H følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber om at det forberedes en sak som drøfter innføring av driftsstyrer på skolene. Målet med
slike driftstyrer med skal være å overføre mer myndighet til den enkelte skole og til dem som kjenner
skolen best, samtidig som man sikrer reell innflytelse for foreldre/foresatte. Rådmannen bes også
drøfte lederavtalens rolle innenfor en slik modell. Rådmannen bes se på hvordan tilsvarende er gjort i
andre kommuner.

Dorthe Stevik Ommedal (KrF) foreslo følgende tilleggsforslag:
Rektor må få TID til å være nok til stede på egen enhet slik at det blir en riktig balanse mellom
aktivitet på enheten og ekstern aktivitet utenfor enheten (kurs/møter/veiledning osv). Dette for å
kunne være en tydelig leder, tilgjengelig, inspirere, bygge tillit og lede det pedagogiske
utviklingsarbeidet. Rektor må få tilstrekkelig hjelp til støttefunksjoner. Det må legges både faglige og
personlige/menneskelige kvaliteter og egenskaper til grunn ved utvelgelse.
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) fremmet følgende merknad:
Nye kutt i skolesektor og bemanning vil gjøre det vanskelig for lærere og rektorer å ivareta sine
behov for faglig oppdatering. I tillegg vil det øke risikoen for at behovet for tilpasset opplæring og
spesialundervisning ikke blir ivaretatt.
Jon Gunnes (V) fremmet følgende merknad:
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Merknadsstiller er bekymret over konsekvensen av vedtaket under revidert budsjettbehandling som
reduserte administrasjonsressursene til skolene. Rektorene i Trondheimsskolen mener at
personalledelse er en av oppgavene hvor de svikter mest. Dette medfører høyt sykefravær og
frustrerte lærere, elever og foreldre. Bystyret mener at Rådmannen må tillate at rektor bruker
økonomiske midler til administrative ressurser og samtidig ha en klar målsetting om lavere sykefravær
blant skolens ansatte.
Votering:
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (3V)
Enoksens tilleggsforslag fikk 29 stemmer (13FrP, 12H, 3KrF, 1DEM) og falt
KrF tilleggsforslag fikk 10 stemmer (1FrP,3V,3KrF,3R) og falt.
Lysestøls forslag fikk 8 stemmer (3KrF, 3R,1Sp,1PP) og falt.
Merknaden fra komiteen fikk tilslutning av PP, MDG, SV, V og Sp
Merknaden fra Ommedal fikk tilslutning av V, R, H, DEM og FrP og ble en mindretallsmerknad
Merknaden fra Gunnes fikk tilslutning fra H, FrP, KrF og DEM og ble en mindretallsmerknad
VEDTAK:
Bystyret vedtar strategier og tiltak for bedring av rektorenes arbeidssituasjon i trondheimsskolen og
vil prioritere disse i det videre arbeidet med kvalitetsutvikling av trondheimsskolen.
For å sikre god rekruttering til rektorstillingene er det viktig med en utvikling av velfungerende
lederteam ute på den enkelte skole. Både SFO-ledere, undervisningsinspektører og eventuelle
avdelings- eller teamledere må inkluderes i skolenes ledergrupper.
FLERTALLSMERKNAD – FrP, H, KrF, Ap, PP, MDG, SV, V og Sp følger saken:
Det er bekymringsfullt at mye arbeid går vekk til rapporteringer. Bystyret ber rådmannen i større
grad se gjennom mulighetene for bruk av informasjonsteknologi for å effektivisere dette og å gå
gjennom hva som i dag rapporteres i hensikt på å redusere / effektivisere dette. Det er likevel viktig
at den IT-teknologi som faktisk benyttes effektiviserer arbeidet.

Sak 57/09
MELDING OM UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVNING I GRUNNSKOLEN OG
INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE
INNSTILLING:
Bystyret tar melding til orientering og slutter seg til de tiltak som er foreslått i saken.
1. Bystyret ber rådmannen utvikle og styrke rådgivningstjenesten med tanke på motivasjon for og
valg av realfaglige studieretninger. Rådgivningstjenesten skal ha et spesielt fokus på jenter og
realfag for å rekruttere flere jenter til disse studiene. Dette er og i samsvar med retningslinjer gitt i
tiltaksplanen 2007/2008: ”Et felles løft for realfagene”.
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2.
3.

4.
5.

6.

For å styrke kompetansen til rådgiverne og for å styrke fokuset på
arbeidskjennskap i grunnskolen, ber bystyret rådmannen gå igjennom
praktiske løsninger for arbeidskjennskap i grunnskolen, og legge frem
konkrete forslag til hvordan faget utdanningsvalg kan få et bredere og
mer praktisk fokus på arbeidskjennskap. I dette arbeidet bør rådmannen
samarbeide med forskningsmiljøet, NAV, og instanser eller aktører som har
erfaringer ifra praktisk yrkesorientering i ungdomsskole og VGS.
Det er viktig å videreutvikle rådgivernettverket som basis for dette arbeidet.
Bystyret ber rådmannen å utvikle en sammenhengende plan for yrkesorientering og
arbeidskjennskap fra 1. til 10.klasse med henvising til relevante fagområder i Læreplanen.
Rådmannen bes jobbe med fylkeskommunen for at Trondheim kommune på en
hensiktsmessigmåte kan utvide praksistilbudet (jmf tidligere vedtak om sosial og helsefaglig
praksis ved Brundalen sykehjem) til yrkesfag og se på mulighetene for å tilby alternative
opplæringsarenaer for elever som er i faresonen for å falle fra i den videregående skolen.
Bystyret ser behovet for alternative opplæringsarenaer i skolen, og ønsker en dialog mellom
kommunen og fylkeskommunen for å finne fram til en form på alternative læringsarenaer i
ungdomsskolen som er akseptabel for fylkesmannen, slik at flere elever motivers til å fortsette
skoleløpet.
Ordninger hvor elever kan velge å være på en bedrift noen timer hver uke som alternativ til annen
undervisning. Dette må være relevant for elevens videre utdanning eller yrke.
En modell for dette kan være å videreføre de yrkesforberedende programmene (YFP) i
ungdomsgarantien. En del av dette arbeidet vil være å framskaffe finansiering av disse tilbudene
gjennom bl.a. NAV mv.
Trondheim kommune skal i samarbeid med fylkeskommunen inngå konkrete forpliktelser for å
forhindre frafall, og derfor bli enige om måltall for reduksjonen i frafall i skolen innen 2014.
Trondheim kommune skal i samarbeid med fylkeskommunen utarbeide konkrete metoder for
rapportering av frafallet i den videregående skolen. Denne rapporteringa må være så detaljert at
den kan brukes av rådgiverne på hver enkelt avgivende skole i samarbeide med det videregående
skoleverket for å finne gode løsninger for hver enkelt elev. En må samtidig sikre at denne
rapporteringa ikke kommer i konflikt med personvernbestemmelsene. Tid til dette arbeidet må
innarbeides i rådgivernes arbeidsavtaler
Bystyret ber om at rådmannen legger frem en sak, i første omgang for oppvekstkomiteen, der det
blir sett på muligheter for samarbeid med fylkeskommunen for å øke kommunale lærlingeplasser.

Følgende flertallsmerknad fra partiene Ap, SV; KrF, H og R følger saken:
Bystyret i Trondheim mener det å forhindre bortvalg og frafall er den viktigste skolepolitiske
utfordringa vi har i dag. Bystyret mener tidlig, og tilrettelagt, innsats er en av de viktigste faktorene for
å løse utfordringa. Vi må gi elevene bedre forutsetninger for å lykkes med hele utdanningsløpet ved å
ha sterkere fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, samt trivsel og mestring. Godt
samarbeid skole/hjem er helt essensielt for å at elevene skal ta valg som gjør at de står i skolen.
Bystyret er positive til forslagene og tiltakene rådmannen skisserer i saken, og mener det kontinuerlig
må jobbes for nye tiltak og virkemidler for å løse utfordringa.
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
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Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo:
Det er åpenbart at for mange elever er skolen blitt for teoritung. Mye teori som elevene vanskelig ser
relevansen og viktigheten av, gir lettere elever som faller av, blir frustrerte og skoleleie og heller
ønsker seg vekk fra skolen. Bystyret ber om at det i større grad legges til rette for alternativer til
teoritung undervisning på skolen, og for eksempel bes rådmannen om følgende:
1. Innføring av prøveordning med valgfritt sidemål i ungdomsskolen
2. Innføring av større grad av nivådifferensiering av undervisningen, noe som ofte har vist seg å gi
gode resultater spesielt for elever med størst utfordringer.

Mona Bjørn ( R) foreslo:
Punkt 1 i innstillingen deles i to punkter
Nytt punkt 1 endres slik at ordlyden blir følgende:
Bystyret ber rådmannen utvikle og styrke rådgivningstjenesten med tanke på å motivere til yrkes- og
utdanningsvalg uavhengig av tradisjonelle kjønnsrollemønster. Rådgivningstjenesten skal i den
forbindelse også ha fokus på jenter og realfag.
Mona Bjørn ( R) fremmet følgende merknad:
Bystyret ber rådmannen erstatter begrepet ”Karriereveiledning” med begrepet ”rådgivning”.
Guri Melby (V) fremmet følgende merknad:
Frafallet i videregående opplæring er klart størst for yrkesfag, og noe av dette skyldes mangel på
lærlingeplasser. Bystyret mener Trondheim kommune må arbeide aktivt for å skaffe flere
lærlingeplasser, både innenfor kommunens egen virksomhet og i byens næringsliv for øvrig.
Bystyret vil også oppfordre nasjonale myndigheter til å stimulere til flere lærlingeplasser gjennom å
redusere eller fjerne arbeidsgiveravgifta for lærlinger.
Aage Borrmann (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp og MDG:
Endringsforslag pkt 1:
Innstillingas pkt. 1 deles etter 4.linje. Nytt pkt 2 starter med:
For å styrke kompetansen til rådgiverne osv…
Endringsforslag til nytt pkt.2:
2. For å styrke kompetansen til rådgiverne ber Bystyret rådmannen gå gjennom praktiske løsninger
for arbeidskjennskap i grunnskolen, og legge fram konkrete forslag til hvordan faget utdanningsvalg
kan få et bredere og mer praktisk fokus. I dette arbeidet bør rådmannen samarbeide med partene i
arbeidslivet, vgs, NAV, og instanser eller aktører som har erfaring fra praktisk yrkesorientering i
ungdomsskole og vgs. I den forbindelse ber Bystyret om at det opprettes et kontaktutvalg skolearbeidsliv.
Det er viktig å videreutvikle rådgivernettverket som basis for dette arbeidet.
Punktene deretter endrer tall foran.
Endringsforslag til nytt pkt 4:
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Endre setninga i andre linje, andre avsnitt s.1288 til: Dette må være relevant for elevenes videre
utvikling.
Anette Havmo (H) foreslo følgende tillegg til innstillingen:
1. Bystyret bør i samarbeid med Fylkeskommunen utarbeide retningslinjer som skal sikre
nødvendig informasjonsutveksling mellom grunnskole og videregående skole, slik at elever
som har behov for det, får et tilrettelagt tilbud fra skolestart i videregående opplæring.
2. Bystyret bør i samarbeid med Fylkeskommunen sette i gang et prøveprosjekt med
yrkesrådgivning i ungdomsskolen, hvor rådgiverne kommer fra den videregående skolen,
men i hovedsak jobber på ungdomsskolen.
3. Bystyret ber Regjeringen åpne for en forsøksordning der Trondheim kommune overtar drift
av videregående skoler, for å bygge ned barrierene mellom ungdomsskole og videregående
skole
4. Bystyret ber rådmannen inngå intensjonsavtaler med Røde Kors eller andre som kan forestå
leksehjelp til barn på grunnskoletrinnet, i større omfang enn i dag
5. Bystyret ønsker at det skal etablere forkurs/sommerskole før videregående opplæring for
elever som går ut av grunnskolen uten grunnleggende ferdigheter i basisfagene
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) foreslo følgende tillegg til innstillingen:
1. Skolen må legge til rette for et bedre tilbud til dem som håndterer praktiske fag bedre enn de
teoretiske.
2. Næringslivet må i større grad inn i skolen, og entrepenørskap må videreutvikles som en
naturlig del av skolens ulike trinn.
3. Rådgivningsarbeidet i Trondheim-skolen må styrkes.
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) fremmet følgende merknad:
En av de største skolepolitiske utfordringene i dag er å møte de teoritrøtte med et mer tilpasset
tilbud. Ikke minst gjelder det ungdomstrinnet. Her må det legges til rette for flere parktiske innslag,
slik at de med gaver i denne retningen også kan få blomstre. Gjør vi ungdomsskolen til en
mestringsarena, er det grunn til å tro at det vil forplante seg videre, og bidra til mindre frafall også fra
den videregående skolen.
Votering:
Innstillingens pkt. 1, første setning ble vedtatt mot 6 stemmer (3V,3R)
Rødts tilleggsforslag til pkt. 1 ble vedtatt mot 26 stemmer (12H,13FrP,1DEM)
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 1, andre og tredje setning og Rødts forslag, ble
innstillingen vedtatt med 77 stemmer (37Ap, 12H, 13FrP, 7SV, 3KrF, 2Sp, 2MDG, 1DEM) mot 7
stemmer (3V,3R,1PP) avgitt for Rødts forslag
Ved alternativ votering mellom innstillingen, resten av pkt. 1 og pkt. 2, og Ap forslag til deling av
pkt. 1 og nytt pkt. 2, ble Ap forslag vedtatt med 68 stemmer (37Ap, 12H, 7SV, 3KrF, 3R, 2Sp,
2MDG, 1PP, 1DEM) mot 16 stemmer (13FrP,3V)avgitt for innstillingen
Innstillingen pkt. 3 med unntak av 2. linje i andre avsnitt, ble enstemmig vedtatt.
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Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt. 3 og Ap m/fleres endringsforslag, ble Ap m/fleres
endringsforslag vedtatt med 68 stemmer (37Ap, 5H, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp, 2MDG, 1PP,
1DEM) mot 16 stemmer (7H,13FrP) avgitt for innstillingen
Innstillingen pkt. 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt
Høyres tilleggsforslag 1 fikk 32 stemmer (12H,13FrP,3V,3KrF,1DEM) og falt
Høyres tilleggsforslag 2 fikk 26 stemmer (12H,13FrP91DEM) og falt
Høyres tilleggsforslag 3 fikk 25 stemmer (12H,13FrP) og falt.
Høyres tilleggsforslag 4 fikk 34 stemmer (12H,13FrP,3V,3KrF,2Sp,1DEM) og falt
Høyres tilleggsforslag 5 fikk 27 stemmer (12H,13FrP,1V,1DEM) og falt.
KrF tilleggsforslag 1 fikk 34 stemmer (12H,13FrP,3V,3KrF,2R,1DEM) og falt
KrF tilleggsforslag 2 fikk 32 stemmer (12H,13FrP,3V,3KrF,1DEM) og falt
KrF tilleggsforslag 3 fikk 35 stemmer (12H,13FrP,3V,3KrF,3R,1DEM) og falt
FrP tilleggsforslag fikk 24 stemmer (11H,13FrP) og falt.
Merknaden fra komiteen fikk tilslutning fra SP, PP,V, MDG
Merknaden fra KrF fikk tilslutning fra R, H, FrP, V, PP og DEM og ble en mindretallsmerknad
Merknaden fra Rødt fikk tilslutning fra DEM, PP og SV og ble en mindretallsmerknad
Merknaden fra V del 1 fikk tilslutning fra FrP, H, KrF, PP, Ap, SV, DEM, R, Sp og MDG
Merknaden fra V del 2 fikk tilslutning fra FrP, H. PP, KrF og DEM og ble en mindretallsmerknad

VEDTAK:
Bystyret tar melding til orientering og slutter seg til de tiltak som er foreslått i saken.
1. Bystyret ber rådmannen utvikle og styrke rådgivningstjenesten med tanke på motivasjon for og
valg av realfaglige studieretninger. Bystyret ber rådmannen utvikle og styrke rådgivningstjenesten
med tanke på å motivere til yrkes- og utdanningsvalg uavhengig av tradisjonelle
kjønnsrollemønster. Rådgivningstjenesten skal ha et spesielt fokus på jenter og realfag for å
rekruttere flere jenter til disse studiene. Dette er og i samsvar med retningslinjer gitt i tiltaksplanen
2007/2008: ”Et felles løft for realfagene”.
2. For å styrke kompetansen til rådgiverne og for å styrke fokuset på
arbeidskjennskap i grunnskolen, ber bystyret rådmannen gå igjennom
praktiske løsninger for arbeidskjennskap i grunnskolen, og legge frem
konkrete forslag til hvordan faget utdanningsvalg kan få et bredere og
mer praktisk fokus på arbeidskjennskap. I dette arbeidet bør rådmannen
samarbeide med forskningsmiljøet, NAV, og instanser eller aktører som har
erfaringer ifra praktisk yrkesorientering i ungdomsskole og VGS.
Det er viktig å videreutvikle rådgivernettverket som basis for dette arbeidet.
3. Bystyret ber rådmannen å utvikle en sammenhengende plan for yrkesorientering og
arbeidskjennskap fra 1. til 10.klasse med henvising til relevante fagområder i Læreplanen.
4 Rådmannen bes jobbe med fylkeskommunen for at Trondheim kommune på en
hensiktsmessigmåte kan utvide praksistilbudet (jmf tidligere vedtak om sosial og helsefaglig
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praksis ved Brundalen sykehjem) til yrkesfag og se på mulighetene for å tilby alternative
opplæringsarenaer for elever som er i faresonen for å falle fra i den videregående skolen.
Bystyret ser behovet for alternative opplæringsarenaer i skolen, og ønsker en dialog mellom
kommunen og fylkeskommunen for å finne fram til en form på alternative læringsarenaer i
ungdomsskolen som er akseptabel for fylkesmannen, slik at flere elever motivers til å fortsette
skoleløpet. Dette må være relevant for elevenes videre utvikling.
Ordninger hvor elever kan velge å være på en bedrift noen timer hver uke som alternativ til annen
undervisning. Dette må være relevant for elevens videre utdanning eller yrke.
En modell for dette kan være å videreføre de yrkesforberedende programmene (YFP) i
ungdomsgarantien. En del av dette arbeidet vil være å framskaffe finansiering av disse tilbudene
gjennom bl.a. NAV mv.
5. Trondheim kommune skal i samarbeid med fylkeskommunen inngå konkrete forpliktelser for å
forhindre frafall, og derfor bli enige om måltall for reduksjonen i frafall i skolen innen 2014.
6. Trondheim kommune skal i samarbeid med fylkeskommunen utarbeide konkrete metoder for
rapportering av frafallet i den videregående skolen. Denne rapporteringa må være så detaljert at
den kan brukes av rådgiverne på hver enkelt avgivende skole i samarbeide med det videregående
skoleverket for å finne gode løsninger for hver enkelt elev. En må samtidig sikre at denne
rapporteringa ikke kommer i konflikt med personvernbestemmelsene. Tid til dette arbeidet må
innarbeides i rådgivernes arbeidsavtaler
7. Bystyret ber om at rådmannen legger frem en sak, i første omgang for oppvekstkomiteen, der det
blir sett på muligheter for samarbeid med fylkeskommunen for å øke kommunale lærlingeplasser.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, KrF, H, R, Sp, PP,V, MDG følger saken:
Bystyret i Trondheim mener det å forhindre bortvalg og frafall er den viktigste skolepolitiske
utfordringa vi har i dag. Bystyret mener tidlig, og tilrettelagt, innsats er en av de viktigste faktorene for
å løse utfordringa. Vi må gi elevene bedre forutsetninger for å lykkes med hele utdanningsløpet ved å
ha sterkere fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, samt trivsel og mestring. Godt
samarbeid skole/hjem er helt essensielt for å at elevene skal ta valg som gjør at de står i skolen.
Bystyret er positive til forslagene og tiltakene rådmannen skisserer i saken, og mener det kontinuerlig
må jobbes for nye tiltak og virkemidler for å løse utfordringa.
FLERTALLSMERKNAD – FrP, H, KrF, PP, Ap, SV, DEM, R, Sp og MDG:
Frafallet i videregående opplæring er klart størst for yrkesfag, og noe av dette skyldes mangel på
lærlingeplasser. Bystyret mener Trondheim kommune må arbeide aktivt for å skaffe flere
lærlingeplasser, både innenfor kommunens egen virksomhet og i byens næringsliv for øvrig.
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KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
Ordfører opplyste om at hun i samråd med Guri Melby (V) vil gi et skriftlig svar som også legges ut
på hjemmesiden angående kortspørsmålet ”Radikal islam”
Ordfører opplyste om at hun i samråd med Svein Otto Nilsen (DEM) vil gi et skriftlig svar som
også legges ut på hjemmesiden angående interpellasjonen 100 årsdagen for Otto Nielsens fødsel
KORTSPØRSMÅL:
1. Hans Borge (FrP) begrunnet sitt spørsmål om Skinnegangen i Kongens gate
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad
2. Odd Anders With (KrF) begrunnet sitt spørsmål om Barnehagespørsmål
Spørsmålet ble besvart av Ordføreren
3. Arnt Inge Enoksen (FrP) begrunnet sitt spørsmål om ”Ta hys”-prosjekt for å få ned
ungdomskriminalitet.
Spørsmålet ble besvart av Ordføreren
4.

Torgny Hagerup (FrP) begrunnet Kulviks spørsmål om Kommunens lånegjeld
Spørsmålet ble besvart av Kommunaldirektør Carl-Jacob Midttun.

INTERPELLASJONER:
1. Fra Harald Berg (FrP) begrunnet sin og Svein O Nilsen (DEM) interpellasjon om Ulovlig med
bomstasjon på Være (gamle E6)
Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad
Harald Berg (FrP) foreslo:
Bystyret ber rådmannen gjennomgå tidligere vedtak i Trondheim bystyre, Malvik
kommunestyre, Stortinget og Sør-Trøndelag fylkesting som omhandler bompengefinansiering på
E6 Øst og på gamle E6 gjennom Malvik.
Dette gjøres for å se om det er lov å etablere bom på Være når det tidligere har blitt gitt
forutsetninger om at lokaltrafikken gjennom Malvik skulle være avgiftsfri.
Votering:
Forslaget fikk 25 stemmer (10H,13FrP,1PP,1DEM) og falt.
2. Fra Kjetil Utne (H) begrunnet sin interpellasjon om Internasjonalt panel for artsmangfold –
initiativ for etablering av sekretariat i Trondheim
Interpellasjonen ble besvart av ordføreren.
Kjetil Utne (H) foreslo:
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Trondheim Kommune vil ta et initiativ overfor regjeringen for å få etablert et sekretariat for et
internasjonalt panel for artsmangfold i Trondheim. Kommunen stiller seg positiv til å være
vertskap for et slikt sekretariat, og vil koordinere lokale aktører for å legge til rette for det.
Votering:
Forslaget ble vedtatt med 82 mot 1 stemme (KrF)
VEDTAK:
Trondheim Kommune vil ta et initiativ overfor regjeringen for å få etablert et sekretariat for et
internasjonalt panel for artsmangfold i Trondheim. Kommunen stiller seg positiv til å være
vertskap for et slikt sekretariat, og vil koordinere lokale aktører for å legge til rette for det.

3. Fra Geir Waage (Ap) begrunnet sin interpellasjon om Revisjon av kommuneplan for Lade,
Leangen og Rotvoll.
Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad
Geir Waage (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, MDG og Sp
Bystyret vedtar å igangsette revidering av kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll. Fordi
området på Rotvoll i all hovedsak består av natur- og kulturlandskap, ser ikke bystyret behov
for at denne geografiske delen av kommunedelplanen revideres. Bystyret mener imidlertid
Ladalen ned mot Lilleby skole bør ses i sammenheng med den øvrige utviklingen på Lade, og
ber derfor om at dette området tas inn i den reviderte planen. Rådmann bes om å gå i dialog
med næringslivet i området for å se på muligheten for prosjektfinansiering av revideringen.
Revidering av kommunedelplanen bør ha et særskilt fokus på hvor mye handel det er forsvarlig
å plassere i området, både ut fra handelssituasjonen i andre deler av byen og i forhold til de
trafikale konsekvensene for beboerne i planområdet. Estetisk utforming og grøntstruktur bør
også få sentral plass i den reviderte planen.
Votering:
Forslaget ble vedtatt med 79 mot 3 stemmer (3R)
VEDTAK:
Bystyret vedtar å igangsette revidering av kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll. Fordi
området på Rotvoll i all hovedsak består av natur- og kulturlandskap, ser ikke bystyret behov
for at denne geografiske delen av kommunedelplanen revideres. Bystyret mener imidlertid
Ladalen ned mot Lilleby skole bør ses i sammenheng med den øvrige utviklingen på Lade, og
ber derfor om at dette området tas inn i den reviderte planen. Rådmann bes om å gå i dialog
med næringslivet i området for å se på muligheten for prosjektfinansiering av revideringen.
Revidering av kommunedelplanen bør ha et særskilt fokus på hvor mye handel det er forsvarlig
å plassere i området, både ut fra handelssituasjonen i andre deler av byen og i forhold til de
trafikale konsekvensene for beboerne i planområdet. Estetisk utforming og grøntstruktur bør
også få sentral plass i den reviderte planen.
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Sak 58/09
USTÅSEN 28 - FINANSIERING AV NYBYGG
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av Uståsen 28, kalkulert til kr 15.000.000.
Prosjektet finansieres innenfor tidligere vedtatt investerings- og finansieringsramme.
Saksordfører: Kristin Sæther (Ap)
Behandling:
Kristin Sæther (Ap) foreslo:
Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av Uståsen 28 til kr. 17.100.000.
Prosjektet finansieres innenfor tidligere vedtatt investerings- og finansieringsramme.
Votering:
Sæthers forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av Uståsen 28 til kr. 17.100.000.
Prosjektet finansieres innenfor tidligere vedtatt investerings- og finansieringsramme.

Sak 59/09
ENGSTRØMBAKKEN 16, DEL AV HUMLEHAUGEN, GNR 25 BNR 2 OG 155,
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Reguleringsplanen avvises. Det vises til utfordrende og til dels farlige veiløsninger i området.
Saksordfører: Per Digre (Ap).
Behandling:
Tone Stav (H) foreslo på vegne av H og FrP følgende alternative forslag:
Rådmannens innstilling med følgende endring:
Adkomst til Engstrømbakken 16.
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Det foreslås å etablere adkomst til Engstrømbakken 16 gjennom en-veis regulering opp
Ranheimsliveien vest og ned Engstrømbakken.

Svein Otto Nilsen (DEM) fremmet følgende merknad:
1. Bystyret ser at den eksisterende bebyggelse på tomta er registrert som bebyggelse av
antikvarisk verdi.
Den er typisk for den villabebyggelse som årene før og like etter forrige århundreskifte ble
bygget i landlige omgivelser. Hovedhuset og det lille uthuset har beholdt mye av sin opprinnelige
karakter, og bør bevares i kommende reguleringsplan
2. Bystyret ber utbygger se på muligheten til å benytte dagens bygninger videre, samt eventuelt
regulere inn 1 boligenhet på eiendommen i tillegg.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Stavs forslag, ble innstillingen vedtatt med 59 mot 26
stemmer (13H,13FrP)
Nilsens merknad 1 fikk tilslutning av R, MDG, SV og PP, og ble dermed en mindretallsmerknad.
Nilsens merknad 2 fikk tilslutning av FrP og R, og ble dermed en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Reguleringsplanen avvises. Det vises til utfordrende og til dels farlige veiløsninger i området.

Sak 60/09
GRILSTADFJÆRA, GRILSTAD BÅTHAVN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Grilstadfjæra, Grilstad båthavn, som vist på kart i målestokk
1:1200, merket Voll Arkitekter AS, datert 12.11.07, senest endret 30.03.09 med bestemmelser
senest datert 30.03.09.
Det bes om at en ved utbyggingen av Grilstadfjæra begrenser ulempene ved og etter utbygging, jfr
notat fra Rådmannen datert 29.04.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 28-1-2.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, MDG, KrF, DEM:
I utbyggingsavtalen bes Rådmannen legge inn et punkt som forplikter utbygger til å bidra økonomisk
for å tilrettelegge Grilstadbekken som fiskebekk.
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Saksordfører: Hans Borge (FrP).
Behandling:
Torleif Hugdahl (SV) foreslo:
Behandling av saken utsettes til neste bystyremøte.
Bystyret ber om et notat fra rådmannen, som viser at alternativ for plass på land til
båtpuss/reparasjon, noe opplagsplass, samt klubblokaler, kafe, servering etc.
Det bes også om beskrivelse av mulige tiltak for å gi et tilfredsstillende kollektivtilbud for området.
Votering:
Utsettelsesforslaget fikk 13 stemmer (7SV, 2R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.

Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo på vegne av MDG, PP og R:
Reguleringsplanen avvises i sin nåværende form.
* Planen tilfredsstiller ikke de krav som må stilles til en moderne marina. Antallet fortøyningsplasser
gjenspeiles ikke i opplagsplasser på land, dessuten mangler slipp og verksted samt sosiale tilbud for
båtfolket.
* Den foreslåtte utbygginga blir for stor i forhold til kommunens overordnede målsettinger for
byutvikling. Med minimum 620 boligenheter og 130 000 m2 næringsareal blir dette et nytt
bydelssentrum, med betydelig transportbehov. Kollektivtrafikk og vegkapasitet er ikke dimensjonert
for den trafikkmengden dette vil medføre.
* Naturmiljøet i området vil bli utsatt for store påkjenninger av den foreslåtte utbygginga. Både
fugleliv, fisk og andre naturverdier vil bli skadelidende.

Jan Bojer Vindheim (MDG) fremmet følgende merknad på vegne av MDG, PP, R og H:
Ved utarbeidelse av parkeringsplan utredes muligheten for å bruke deler av parkeringsarealet som
opplagsplass deler av året.
Jan Bojer Vindheim (MDG) fremmet følgende merknader på vegne av MDG, PP og R:
Rådmannen må søke å styrke kollektivtilbudet i området før prosjektet er fullført.

Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknad på vegne av R og PP:
Merknadsstillerne er av den oppfatning at utfylling av dette området har skjedd uten nødvendig
godkjennelse. Vi kan ikke se at tillatelsen gitt i 1974 om en svært begrenset utfylling, hovedsaklig på
land og i 1987 til en kommunal instans kan gi noen legitimitet til den utfylling som her har skjedd.
Imidlertid er det mye som tyder på at kommunen ved å godkjenne en reguleringsplan i 1997 faktisk
har godtatt denne urettmessige utfylling. Vi vil på det sterkeste beklage at en slik feil, politisk og
administrativt, kan gi privat eiendomsrett til enorme verdier som opprinnelig tilhørte fellesskapet. Vi
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kan ikke være med på en plan som i tillegg belønner utbygger med å få bygge i strandsonen og en
helt urimelig utnyttingsgrad.

Heidi Eidem (Ap) foreslo følgende merknad:
"Rådmannen bes vurdere om det er mulig å forbedre vannkvaliteten i Grilstadbekken, slik at nedre
del av bekken kan åpnes og tilrettelegges som fiskebekk.
Rådmannen bes dersom dette blir aktuelt, følgende å gå i dialog med utbygger for finansielt
samarbeid."
Arne Byrkjeflot (R) foreslo følgende endring i reguleringsbestemmelser:
§3.2.1 B1 strykes. (Det skal ikke bygges boliger på utsida av kanalen.)
§8.3. Innenfor hvert felt skal maks 30% benyttes til kontorvirksomhet.
Nytt punkt 8.16: Samlet bruksareal innenfor N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 skal ikke overstige
100 000 m2 BRA.
Votering:
Bojer Vindheim med fleres avvisningsforslag fikk 11 stemmer (4SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og
falt
Innstillingen ble vedtatt med 76 mot 9 stemmer (2SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM)
Byrkjeflots tilleggsforslag til § 3.2.1 fikk 8 stemmer (1SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt
Byrkjeflots tilleggsforslag til § 8.3 fikk 7 stemmer (2SV, 3R, 1PP, 1DEM) og falt
Byrkjeflots tilleggsforslag til pkt 8.16 fikk 10 stemmer (3SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt
Flertallsmerknaden fra komiteen fikk ingen videre støtte
Merknaden fra Eidem (Ap) fikk tilslutning fra MDG, SP, V, PP, DEM, KrF, R og SV
Merknad 1 fra Vindheim fikk tilslutning fra SV, Ap, DEM, V og FrP
Merknad 2 fra Vindheim fikk tilslutning fra Sp, DEM og SV

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Grilstadfjæra, Grilstad båthavn, som vist på kart i målestokk
1:1200, merket Voll Arkitekter AS, datert 12.11.07, senest endret 30.03.09 med bestemmelser
senest datert 30.03.09.
Det bes om at en ved utbyggingen av Grilstadfjæra begrenser ulempene ved og etter utbygging, jfr
notat fra Rådmannen datert 29.04.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 28-1-2.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, MDG, KrF, DEM:
I utbyggingsavtalen bes Rådmannen legge inn et punkt som forplikter utbygger til å bidra økonomisk
for å tilrettelegge Grilstadbekken som fiskebekk.
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FLERTALLSMERKNAD – MDG, PP, R, H, SV, Ap, DEM. V og FrP:
Ved utarbeidelse av parkeringsplan utredes muligheten for å bruke deler av parkeringsarealet som
opplagsplass deler av året.

Sak 61/09
HAAKON VII`S GATE 13, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Haakon VII's gate 13 som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Trondheim kommune senest datert 06.02.09 med bestemmelser senest datert 23.02.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Tone Stav (H).
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo:
Bystyret velger reguleringsalternativet hvor Håkon Magnussens vei er lagt i tomtegrensen mellom gnr
413 bnr 134 (Haakon VIIs gt 13) og gnr 413 bnr 136 (Rosmo Eiendom).
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nilsens forslag fikk 1 stemme (DEM) og falt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Haakon VII's gate 13 som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Trondheim kommune senest datert 06.02.09 med bestemmelser senest datert 23.02.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 62/09
BUKTAFJÆRA GNR 260 BNR 2, 1 OG 25, RYE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR SIKRING AV
FRILUFTSOMRÅDE FOR ALLMENNHETEN
INNSTILLING:
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Bystyret vedtar reguleringsplan for Buktafjæra, gnr 260 bnr 2, 1 og 25, Rye.
Forslag til reguleringsplan for sikring av friluftsområde for allmennheten
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune senest datert 20.03.2009 med
bestemmelser senest datert 20.03.2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1
Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp).
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Buktafjæra, gnr 260 bnr 2, 1 og 25, Rye.
Forslag til reguleringsplan for sikring av friluftsområde for allmennheten
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune senest datert 20.03.2009 med
bestemmelser senest datert 20.03.2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1

Sak 63/09
E6, NIDELV BRU - GRILLSTAD, MIDLERTIDIG VEGFORBINDELSE MELLOM
BROMSTADVEGEN OG BRØSETVEGEN, ENDRING AV DELPLAN 3
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan og bestemmelser for E6, Nidelv bru – Grillstad , midlertidig
vegforbindelse mellom Bromstadvegen og Brøsetvegen og endring av reguleringsplan E6, delplan 3
som vist på kart i målestokk 1:1000, utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim
kommune, senest datert 25.03.09, med bestemmelser senest datert 25.03.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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Bystyret vedtar reguleringsplan og bestemmelser for E6, Nidelv bru – Grillstad , midlertidig
vegforbindelse mellom Bromstadvegen og Brøsetvegen og endring av reguleringsplan E6, delplan 3
som vist på kart i målestokk 1:1000, utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim
kommune, senest datert 25.03.09, med bestemmelser senest datert 25.03.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 64/09
BOMSTASJONER I OKSTADBAKKEN OG FOSSESTUVEGEN PRIVAT FORSLAG
FRA HARALD BERG (FRP) OG SVEIN OTTO NILSEN (DEM)
INNSTILLING:
Forslaget avvises.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap)
Behandling:
Harald Berg (FrP) foreslo:
Bystyret mener at de planlagte og vedtatte bomstasjonene i Okstadbakken og Fossestuvegen må tas
ut av sakskartet, da det ikke er legitimitet i henhold til prinsippene om at bompenger skal generere
midler tilknyttet nye vegprosjekt og gang- og sykkelvegnett.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Bergs forslag, ble innstillingen vedtatt med 69 mot 16
stemmer (1H, 13 FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for Bergs forslag
VEDTAK:
Forslaget avvises.

Sak 65/09
ÅRSRAPPORT FOR 2008 FRA TILSYNSUTVALGA
INNSTILLING
Årsrapportene fra tilsynsutvalg Øst og Vest tas til orientering
Saksordfører: Terje Østhus (FrP)
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Behandling:
Peder M. Lysestøl ( R) fremmet følgende merknad:
Merknad:
For å sikre at tilsynsutvalgene får best mulig innsikt i situasjonen ved institusjonene må det legges til
rette for at de får treffe representanter for brukerne.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Rødts merknad fikk tilslutning av FrP, V, KrF, PP, DEM, MDG og H, og ble en
mindretallsmerknad

VEDTAK:
Årsrapportene fra tilsynsutvalg Øst og tilsynsutvalg Vest tas til orientering

Sak 66/09
ÅRSRAPPORT 2008 - KLIENTUTVALGET
INNSTILLING:
Bystyret tar Klientutvalgts årsrapport 2008 til orientering.
Saksordfører: Gerda Rekstad (Ap)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret tar Klientutvalgts årsrapport 2008 til orientering.

Sak 67/09
ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 2008
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INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering.
Saksordfører: Elin Marie Andreassen (FrP)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering.

Sak 68/09
ÅRSRAPPORT 2008 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM
INNSTILLING.
Årsrapport for 2008 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
Saksordfører: Øyvind Brastein (Ap)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknader:
1. Vi merker oss ombudets bekymring for at terskelen for å få sykehjemsplass blir for høy, at
ventetiden for langtidsplass er for høy og at kommunen ikke makter å redusere antall
tosengsrom. Ut fra dette vil vi markere at vedtaket om å utsette eldreplanen til neste
bystyreperiode betyr at dette problem slett ikke løses.
2. Vi merker oss at ombudet advarer sterkt mot å kutte i det forebyggende arbeid, også i
krisetid Vi mener kutt på en million i dagsentertjenesten og en oppløsning av en vel
fungerende enhet og fagmiljø er et slik kutt.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Rødts første merknad fikk tilslutning av FrP, KrF, V, PP og DEM og ble en mindretallsmerknad
Rødts andre merknad fikk tilslutning av DEM, PP, V og KrF og ble en mindretallsmerknad

VEDTAK:

Møteprotokoll for Bystyret, 28.05.2009 (09/18607)

27

Trondheim kommune
Årsrapport for 2008 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.

Sak 69/09
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR 2008
INNSTILLING
Årsrapporten 2008 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Saksordfører: Arne Byrkjeflot (R)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsrapporten 2008 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.

Sak 70/09
VALG AV SAMEVALGSTYRE
INNSTILLING:
Formannskapet oppnevnes som samevalgstyre ved sametingsvalget 2009.
Bystyret delegerer myndighet etter Forskrift om valg til Sametinget til formannskapet som
samevalgstyre. Dette innarbeides i delegeringsreglement for Trondheim kommune.
Behandling:
Protokoll fra formannskapets behandling av 12.05.09 ble utdelt.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet oppnevnes som samevalgstyre ved sametingsvalget 2009.
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Bystyret delegerer myndighet etter Forskrift om valg til Sametinget til formannskapet som
samevalgstyre. Dette innarbeides i delegeringsreglement for Trondheim kommune.

Sak 72/09
ENDRINGER FOR HØYRE
Forslag til innstilling:
Hamida Schreiner, H, fritas for sine verv ut året 2009/10.
Jan H. Parow velges som vararepresentant i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen under Schreiners
permisjon.
Jan H. Parow velges som vara i Helse- og velferdskomiteen under Schreiners permisjon.
Jan H. Parow velges som vara for Espen Agøy Hegge (KrF) i styret for Trondheim kommunale
musikk- og kulturskole under Schreiners permisjon.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Hamida Schreiner, H, fritas for sine verv ut året 2009/10.
Jan H. Parow velges som vararepresentant i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen under Schreiners
permisjon.
Jan H. Parow velges som vara i Helse- og velferdskomiteen under Schreiners permisjon.
Jan H. Parow velges som vara for Espen Agøy Hegge (KrF) i styret for Trondheim kommunale
musikk- og kulturskole under Schreiners permisjon.

INTERPELLASJON
Odd Anders With (KrF) begrunnet sin interpellasjon om Boliger og tjenester til unge
utviklingshemmede.
Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm
Odd Anders With (KrF) foreslo:
Bystyret ber rådmannen fremme en plan til høsten for fjerning av køene på listen for unge
utviklingshemmede som mangler hjelp til kommunal eller privat boligetablering.
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Votering:
Forslaget fikk 36 stemmer (1Ap, 13H, 12FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.

KORTSPØRSMÅL
Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt spørsmål om Radomgassmålinger i Trondheim
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.

Møtet hevet kl. 21.55

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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