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De meldte forfall ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om at sak 24/09 Forsikringssordning for folkevalgte er utsatt ytterligere et møte
da omtalt tilleggsnotat i saken ikke er ferdigstilt.
I bystyrehefte fra s 844 er tatt inn to saksfremlegg og vedtak i formannskapets saker 62/09 Søknad
om midlertidig kinokonsesjon for Kosmoramas filmfremvisninger i 2009 og sak 79/09 Ny
søknadsfrist for barn født etter 31.08.2008 ved hovedopptaket til barnehageplasser i som er
behandla henholdsvis 03.03. og 10.03.2009
Begge er pga knappe frister delegerte vedtak i hht. kommunelovens § 13.
Når formannskapet behandler hastesaker skal bystyret gis melding i påfølgende bystyremøte.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om at det ikke ble gitt utvidet taletid, og ba om fullmakt til å ordne sakslista.
Sak 25/09 Verbale forslag behandles uten saksordførere.

DET VAR MELDT FØLGENDE PRIVATE FORSLAG:
1. Fra Harald Berg (FrP):
Bomstasjonene i Okstadbakken og Fossestuveien

DET VAR MELDT FØLGENDE KORTSPØRSMÅL:
1. Fra Odd Anders With (KrF):
Ny godsterminal
2. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Bruk av rampe ved E6-øst fra Reppekrysset
3. Fra Hans Borge (FrP):
Jordvarmeanlegg i Trondheim
4. Fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Reduksjon i eiendomsskatten som virkemiddel mot finanskrisen
5. Fra Erling Moe (V):
Mappevurdering i skolen
6. Fra Guri Melby (V):
”Radikal islam”
7. Fra Hans Borge (FrP):
Skinnegangen i Kongens gate
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DET VAR MELDT FØLGENDE INTERPELLASJONER:
1. Fra Siri Holm Lønseth (H):
Overtagelse av videregående opplæring i Trondheim
2. Fra Peder Martin Lysestøl (Rødt):
Boikott Israel.
3. Fra Svein Otto Nilsen (DEM) og Harald Berg (FrP):
Ulovlig med bomstasjon på Være (gamle E6)
4. Fra Guri Melby (V):
Felles valgdag ved lokalvalg- og stortingsvalg
5. Fra Kjetil Utne (H):
Internasjonalt panel for artsmangfold – initiativ for etablering av sekretariat i Trondheim
6. Fra Geir Waage (Ap):
Revisjon av kommuneplan for Lade, Leangen og Rotvoll

Dagens kulturinnslag fra Musikk- og kulturskolen var ved Trombonegruppa "The Sliders" som består
av:
Magnhild Synnøve Mostad, Ingrid Katrine Kregnes, Åshild Lien og Lena Sætervik som fremførte 3
melodier:
- Ostinato (gruppens kjenningsmelodi)
- Nu grönskar det av Johan Sebastian Bach
- The bare Necessities (fra Jungelboken) av Terry Gilkyson
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SAKSLISTE
Saksnr.
3/09

Arkivsaksnr.
08/34990
Utsatt fra møtene 29.01. og 26.02.2009
KOMMUNAL HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT AVFALLSMENGDE
2008-2011

8/09

00/26509
Utsatt fra møtene 29.01. og 26.02.2009
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL

9/09

06/7467
Utsatt fra møtene 29.01. og 26.02.2009
FERGEFORBINDELSE TRONDHEIM - FOSEN

14/09

08/17055
Utsatt fra møte 26.02.2009
FORVALTNINGSREVISJON - NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM
KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG

19/09

06/40761
Utsatt fra møte 26.02.2009
LIA PUKKVERK - STEINBRUDD, AVFALLSDEPONI OG GANG- OG
SYKKELVEG, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

20/09

08/45177
Utsatt fra møte 26.02.2009
TRONDHEIMSREGIONENS FRILUFTSRÅD - BEHANDLING AV
VEDTEKTSENDRINGER

21/09

09/1408
Utsatt fra møte 26.02.2009
ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET

23/09

08/41971
EKSTRA GODTGJØRING FOR SKATTETAKSTUTVALGET

25/09

08/36511
Utsatt fra møte 26.02.2009
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG
ØKONOMIPLAN 2009-2012

27/09

05/41971
TJENESTER TIL PERSONER MED DEMENS OG DERES PÅRØRENDE
I TRONDHEIM KOMMUNE

28/09

09/9154
SØBSTADVEGEN 17- FINANSIERING AV NYBYGG

29/09

05/33491
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BRATTØRA, KONGRESSHOTELL, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

30/09

06/21948
GAMLE OSLOVEI, SVERRESBORG KIRKE, FORSLAG TIL
REGULERINGPLAN MED BESTEMMELSER

31/09

08/5595
BREIDABLIKK SKOLE OG IDRETTSOMRÅDE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

32/09

08/16929
UTLEIREN, DELER AV GNR 85 BNR 2 OG 3, FORSLAG TIL
REGULERING AV IDRETTSANLEGG

33/09

07/41382
AKTIV INNSATS MOT FORSØPPLING AV OFFENTLIG UTEROM.
EVALUERING AV FORSØKSORDNING MED FORSLAG OM
VIDEREFØRING

34/09

09/8025
OPPREISNINGSORDNINGEN FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN ÅRSRAPPORT

35/09

09/1462
REDUKSJON AV SYKEFRAVÆRET - PRIVAT FORLAG BYSTYRET

36/09

09/1148
FRITAK / SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNALT RÅD FOR
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
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Sak 3/09
KOMMUNAL HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT AVFALLSMENGDE 2008-2011
INNSTILLING:
Bystyret vedtar de mål og tiltak som er beskrevet i ”Kommunal handlingsplan for redusert
avfallsmengde 2008-2011”
Tillegg til 5.3.1 Mål
Det legges inn i anbudskriteriene at ved bygging/rehabilitering av kommunale bygg skal
kildesorteringsgraden være minimum 60% som pålagt i avfallsforskriften, innen 2016 skal dette økes
til 80%
Tillegg til 5.3.2 Tiltak og implementering
Kommunen skal være i front når det gjelder løsninger med god materialutnyttelse og miljøvennlig
bruk av byggematerialer ved kommunale bygg.
Tillegg til 5.5 Holdningsskapende arbeid rettet mot bysamfunnet for øvrig
Gjenbrukstasjoner blir opprettet i alle bydeler. Det må være mulig og levere glass, metall, batteri,
lyspærer, lysstoffrør og sparepærer på samme sted.
Dette må gjøres kjent i nærmiljø/skole
Tillegg til 2.3.7:
Det som Fretex ikke ønsker å distribuere, kan vurderes distribuert gjennom andre system.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, SV, KrF, Sp, MDG, DEM:
Trondheim kommune utvider samarbeidet med Fretex på Hegstadmyra og ser på muligheten for og
få til produksjon av sjoddi.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, SV, Sp, MDG, DEM:
Trondheim kommune skal arbeide aktivt for å påvirke en redusert bruk av plast generelt, og ta
initiativ i forhold til handelsstanden for å minske bruken av bæreposer i plast i Trondheim.
Saksordfører: Roar Aas (Ap).
Behandling:
Terje Justin Østhus (Frp) foreslo følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber om at det utredes og legges fram en sak vedrørende muligheter for installasjon av
miljøkvern i private husholdninger.
Dette som et tiltak for å redusere den totale avfallsmengden og fremme miljøriktig håndtering av
organisk husholdningsavfall.
Tone Stav (H) foreslo følgende merknad:
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Vi synes det er positivt med gjenbruk av kommunens inventar og arbeidstrening til formålet. Med
dagens økonomiske situasjon kan vi ikke forsvare økte resurser til dette, men vi kan ha økt fokus på
arbeidstrening til gjenbruk og se om vi kan bruke de ressursene vi har annerledes.
Arne Byrkjeflot (Rødt) foreslo følgende tilleggsforslag:
Bystyret forutsetter at Remida og Gjenbrukssentralen opprettholdes.
Hilde Opoku (SV) foreslo følgende merknad:
1. Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å utvikle virkemidler for å redusere den private
avfallsveksten.
2. Bystyret ber rådmannen om å videreutvikle, gjerne i samarbeid med andre, det
holdningsskapende arbeidet om avfallsreduksjon slik ar nødvendigheten av dette forstås i lys av
dagens miljø- og klimakrise.
Informasjonen må nå ut til alle kommunens ansatte etter modell av Grønn barneby – og
etterstrebes å nå befolkninga for øvrig.
Roar Aas (Ap) fremmet følgende tillegg:
5.3.1 Mål
Det legges inn i anbudskriteriene at ved bygging/rehabilitering av kommunale bygg skal
kildesorteringsgraden være minimum 60% som pålagt i avfallsforskriften, innen 2016 skal dette økes
til 80%
5.3.2 Tiltak og implementering
Kommunen skal være i front når det gjelder løsninger med god materialutnyttelse og miljøvennlig
bruk av byggematerialer ved kommunale bygg.
5.5 Holdningsskapende arbeid rettet mot bysamfunnet for øvrig
Gjenbrukstasjoner blir opprettet i alle bydeler. Det må være mulig og levere glass, metall, batteri,
lyspærer, lysstoffrør og sparepærer på samme sted.
Dette må gjøres kjent i nærmiljø/skole
Votering:
Innstillingens avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 5.3.1 ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
Innstillingens pkt. 5.3.2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 5.5 fikk 7 stemmer (3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Innstillingens pkt. 2.3.7 ble enstemmig vedtatt.
Østhus tilleggsforslag fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots tilleggsforslag fikk 7 stemmer (3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Flertallsmerknad 1 fra komiteen fikk tilslutning av PP, V og Rødt.
Flertallsmerknad 2 fra komiteen fikk tilslutning av PP, V og Rødt.
Høyres merknad fikk tilslutning av FrP og PP og ble dermed en mindretallsmerknad.
SVs merknad 1 fikk tilslutning av Rødt, KrF, V, Ap, Sp og MDG og ble en flertallsmerknad
SVs merknad 2 fikk tilslutning av KrF, Sp, Ap, MDG og V og ble en flertallsmerknad.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar de mål og tiltak som er beskrevet i ”Kommunal handlingsplan for redusert
avfallsmengde 2008-2011”
Tillegg til 5.3.1 Mål
Det legges inn i anbudskriteriene at ved bygging/rehabilitering av kommunale bygg skal
kildesorteringsgraden være minimum 60% som pålagt i avfallsforskriften, innen 2016 skal dette økes
til 80%
Tillegg til 5.3.2 Tiltak og implementering
Kommunen skal være i front når det gjelder løsninger med god materialutnyttelse og miljøvennlig
bruk av byggematerialer ved kommunale bygg.
Tillegg til 2.3.7:
Det som Fretex ikke ønsker å distribuere, kan vurderes distribuert gjennom andre system.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, SV, R, KrF, Sp, MDG, DEM, PP, V, R:
Trondheim kommune utvider samarbeidet med Fretex på Hegstadmyra og ser på muligheten for og
få til produksjon av sjoddi.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, SV, Sp, MDG, DEM, PP, V, R:
Trondheim kommune skal arbeide aktivt for å påvirke en redusert bruk av plast generelt, og ta
initiativ i forhold til handelsstanden for å minske bruken av bæreposer i plast i Trondheim.
FLERTALLSMERKNAD – SV, R, KrF, V, Ap, Sp og MDG:
Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å utvikle virkemidler for å redusere den private
avfallsveksten.
FLERTALLSMERKNAD – SV, KrF, Sp, Ap, MDG og V:
Bystyret ber rådmannen om å videreutvikle, gjerne i samarbeid med andre, det holdningsskapende
arbeidet om avfallsreduksjon slik ar nødvendigheten av dette forstås i lys av dagens miljø- og
klimakrise.
Informasjonen må nå ut til alle kommunens ansatte etter modell av Grønn barneby – og etterstrebes å
nå befolkninga for øvrig.

Sak 27/09
TJENESTER TIL PERSONER MED DEMENS OG DERES PÅRØRENDE I
TRONDHEIM KOMMUNE
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INNSTILLING:
Bystyret vedtar plan for tjenester til personer med demens og deres pårørende i Trondheim
kommune som framlagt.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Rødt, SV, Ap, SP, H, FrP, PP følger saken:
Merknadsstillerne slutter seg til Eldrerådets uttalelse, som vektlegger viktigheten av
kompetanseheving, avlastning for personer i heldøgns omsorg og oppfølging av hjemmeboende
personer med demens.
Merknadsstillerne mener det er viktig med en god kartlegging av hjemmeboende personer med
demens, slik at man har oversikt over hvor mange det dreier seg om og hvilket funksjonsnivå de har.
Dette for å sikre rutiner for god oppfølging og nødvendig og effektiv ressursbruk.
Merknadsstillerne vil spesielt trekke frem dagsentertjenesten som et positivt tiltak for demente som
kan nyttiggjøre seg et aktivitetstilbud. Det er viktig at dette tilbudet blir opprettholdt og tilført nok
ressurser til å kunne tilby gode aktiviteter for demente. Som nevnt i planen, kan utvidet åpningstid og
et bredere aktivitetstilbud være virkemidler som vil ha en positiv effekt for å nå ut til brukergruppen.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Rødt, SV, Ap, SP, H, FrP, PP følger saken:
Pårørende bør alltid oppfordres til å delta i pårørendeskolen eller på annen måte skaffe informasjon
om demens, både av hensyn til den demente, og for sin egen del.
Saksordfører: Elin Marie Andreassen (FrP)
Behandling:
Nina Wikan (H) fremmet flertallsmerknadene fra komiteens behandling med følgende korrigeringer:
Pårørende bør aktivt oppfordres til å delta i pårørendeskolen eller på annen måte tilbys informasjon
om demens, både av hensyn til den demente, og for sin egen del.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Flertallsmerknadene fikk tilslutning av KrF, V, DEM og MDG.
VEDTAK:
Bystyret vedtar plan for tjenester til personer med demens og deres pårørende i Trondheim
kommune som framlagt.
FLERTALLSMERKNAD fra partiene Rødt, SV, Ap, SP, H, FrP, PP, KrF, V, DEM og MDG:
Merknadsstillerne slutter seg til Eldrerådets uttalelse, som vektlegger viktigheten av
kompetanseheving, avlastning for personer i heldøgns omsorg og oppfølging av hjemmeboende
personer med demens.

Møteprotokoll for Bystyret, 26.03.2009 (09/10023)

9

Trondheim kommune
Merknadsstillerne mener det er viktig med en god kartlegging av hjemmeboende personer med
demens, slik at man har oversikt over hvor mange det dreier seg om og hvilket funksjonsnivå de har.
Dette for å sikre rutiner for god oppfølging og nødvendig og effektiv ressursbruk.
Merknadsstillerne vil spesielt trekke frem dagsentertjenesten som et positivt tiltak for demente som
kan nyttiggjøre seg et aktivitetstilbud. Det er viktig at dette tilbudet blir opprettholdt og tilført nok
ressurser til å kunne tilby gode aktiviteter for demente. Som nevnt i planen, kan utvidet åpningstid og
et bredere aktivitetstilbud være virkemidler som vil ha en positiv effekt for å nå ut til brukergruppen.
FLERTALLSMERKNAD fra partiene Rødt, SV, Ap, SP, H, FrP, PP, KrF, V, DEM og MDG:
Pårørende bør aktivt oppfordres til å delta i pårørendeskolen eller på annen måte tilbys informasjon
om demens, både av hensyn til den demente, og for sin egen del.

Sak 8/09
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
INNSTILLING
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for høsten 2007 til orientering.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for høsten 2007 til orientering.

Sak 9/09
FERGEFORBINDELSE TRONDHEIM - FOSEN
INNSTILLING:
Trondheim kommune anbefaler at ”byfergeprosjektet” med flytting av fergeleie til Nyhavna avsluttes.
De mulige reisetidsgevinstene ved prosjektet er svært usikre, og uansett små i forhold til betydelige
investerings- og driftskostnader og totale forsinkelser for biltrafikken i de sentrale byområdene. Det
vil dessuten være klare ulemper ved å ta i bruk sentrumsnære (sjø-)arealer til terminalområde.
Utfylling i nærheten av Dora er særlig uheldig ut fra Doras posisjon som krigsminne.
Trondheim kommune er opptatt av å forbedre forbindelsene mellom Fosen og Trondheim, og mener
dette bør skje gjennom bedre fergeforbindelse Flakk – Rørvik (nye gassferger med tilstrekkelig
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kapasitet), rassikring av vegen mellom Flakk og Ila og vurdering av eventuell tunnel, samt bedre
tilbud på hurtigbåtforbindelsen Trondheim – Vanvikan.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).
Behandling:
Odd Anders With (KrF) fremmet følgende forslag, forslaget ble fremmet alternativt som merknad:
1) Bystyret er positive til å få ned reisetiden mellom Fosen og Trondheim, og vil samarbeide
konstruktivt med alle involverte for å finne rasjonelle forbedringstiltak. Her ønsker vi at
Trondheim kommune tar en mer offensiv rolle.
2) I den helhetlige debatten omkring bruken av Nyhavna, Brattøra-området og havneområdene
våre generelt, blir det strategisk galt å binde opp verdifulle arealer til fergetrafikk og
arealkrevende områder for bilkøer og parkering, når man har et fergeleie noen kilometer
utenfor sentrum. Dette vanskeliggjøres også både ved den begrensede kapasiteten på vårt
snart realiserte veinett, og fordi man av miljømessige grunner ikke vil stimulere til økt bilbruk i
sentrum.
3) Våre fremtidige behov i havneområdene må særlig forbeholdes helt nødvendig havnerelatert
virksomhet. I tilegg ønskes nyutvikling, kompetanse- og fremtidsrettet virksomhet som har
magneteffekt på kunnskap og kapital og styrker byens miljøprofil, uten å være for
arealkrevende, samt en arealplanlegging som øker innbyggernes trivsel og tilgjengelighet til
havneområdene og fjorden.
4) Veien mellom Trondheim sentrum og Flakk krever et kvalitetsløft både av hensyn til sikkerhet
og bedre fremkommelighet. Rådmannen skal avklare og foreslå nødvendige grep og
prioriteringer – også med sikte på statlig medfinansiering. (Jfr. allerede avsatte statlige midler til
rassikring og vurdering av evt tunneler).
Kolbjørn Frøseth (Sp) fremmet følgende alternative forslag:
Trondheim kommune ønsker ikke å avvise planene om byferge mellom Vanvikan og Trondheim.
Prosjektet og redusert reisetid vil kunne ha stor positiv betydning for befolkningen og næringslivet på
Fosen. Det er av stor betydning for kompetansemiljøene i Trondheim å ha effektiv
kommunikasjonsløsninger med industrimiljøene på Fosen. Det vil også kunne være rasjonelt å
erstatte dagens to samband med ett samband over fjorden.
Bystyret ber om at det jobbes videre med planene for Nyhavna (i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet for Nyhavna) og med alternativ sentrumsnær lokalisering av fergeterminal. I
dette arbeidet må det ses på hvilke muligheter økt vegkapasitet samt smidig og arealeffektiv
biloppstilling kan gi for ny fergeterminal. Dette kan vanskelig vurderes før Nordre avlastningsvei er
ferdig.
Trondheim kommune mener at forbindelsen mellom Trondheim og Fosen under alle omstendigheter
må bedres. Dagens forbindelse er en stor ulempe for næringsliv, pendlere og øvrig befolkning.
Hurtigbåtforbindelsen må bedres, ikke minst på kveld og helg. Det samme må tilsluttende
kollektivtrafikk. Fergeforbindelsen Flakk-Rørvik må få økt kapasitet, og vegen mellom Flakk og Ila
må oppgraderes betydelig. Trondheim kommune må være en pådriver i dette arbeidet.
Votering:
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Frøseths forslag fikk 2 stemmer (2Sp) og falt.
Withs forslag fikk 16 stemmer (13H, 3KrF) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med 83 stemmer mot 2 stemmer (2Sp).
Withs merknad fikk tilslutning av FrP, H, PP, V, SV og Ap og ble dermed en flertallsmerknad.

VEDTAK:
Trondheim kommune anbefaler at ”byfergeprosjektet” med flytting av fergeleie til Nyhavna avsluttes.
De mulige reisetidsgevinstene ved prosjektet er svært usikre, og uansett små i forhold til betydelige
investerings- og driftskostnader og totale forsinkelser for biltrafikken i de sentrale byområdene. Det
vil dessuten være klare ulemper ved å ta i bruk sentrumsnære (sjø-)arealer til terminalområde.
Utfylling i nærheten av Dora er særlig uheldig ut fra Doras posisjon som krigsminne.
Trondheim kommune er opptatt av å forbedre forbindelsene mellom Fosen og Trondheim, og mener
dette bør skje gjennom bedre fergeforbindelse Flakk – Rørvik (nye gassferger med tilstrekkelig
kapasitet), rassikring av vegen mellom Flakk og Ila og vurdering av eventuell tunnel, samt bedre
tilbud på hurtigbåtforbindelsen Trondheim – Vanvikan.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, FrP, H, PP, V, SV og Ap:
1) Bystyret er positive til å få ned reisetiden mellom Fosen og Trondheim, og vil samarbeide
konstruktivt med alle involverte for å finne rasjonelle forbedringstiltak. Her ønsker vi at
Trondheim kommune tar en mer offensiv rolle.
2) I den helhetlige debatten omkring bruken av Nyhavna, Brattøra-området og havneområdene
våre generelt, blir det strategisk galt å binde opp verdifulle arealer til fergetrafikk og
arealkrevende områder for bilkøer og parkering, når man har et fergeleie noen kilometer
utenfor sentrum. Dette vanskeliggjøres også både ved den begrensede kapasiteten på vårt
snart realiserte veinett, og fordi man av miljømessige grunner ikke vil stimulere til økt bilbruk i
sentrum.
3) Våre fremtidige behov i havneområdene må særlig forbeholdes helt nødvendig havnerelatert
virksomhet. I tilegg ønskes nyutvikling, kompetanse- og fremtidsrettet virksomhet som har
magneteffekt på kunnskap og kapital og styrker byens miljøprofil, uten å være for
arealkrevende, samt en arealplanlegging som øker innbyggernes trivsel og tilgjengelighet til
havneområdene og fjorden.
4) Veien mellom Trondheim sentrum og Flakk krever et kvalitetsløft både av hensyn til sikkerhet
og bedre fremkommelighet. Rådmannen skal avklare og foreslå nødvendige grep og
prioriteringer – også med sikte på statlig medfinansiering. (Jfr. allerede avsatte statlige midler til
rassikring og vurdering av evt tunneler)

Sak 19/09
LIA PUKKVERK - STEINBRUDD, AVFALLSDEPONI OG GANG- OG SYKKELVEG,
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
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Bystyret vedtar reguleringsplan for Lia pukkverk – steinbrudd, avfallsdeponi og gang- og sykkelveg
som vist på kart i målestokk 1:1000, merka Multiconsult AS, seinest datert 16.12.2008 med
bestemmelser seinest datert 17.12.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Endring i reguleringsbestemmelsenes § 9.1:
kl 0600 – 2200 endres til kl 0600 – 2000.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Rådmannen viser i sitt svar til at naboers rystelsesmålinger ikke er dokumentert.
Påligger det naboene å frembringe dokumentasjon fra uavhengig instans, samt ta kostnadene for det?
Naboer kan ikke se at tiltakshaver har forelagt dokumentasjon på at rystelsene ikke overstiger
lovens grenser(fra uavhengig instans).
Det har fremkommet flere viktige elementer i saken siden det var avholdt informasjonsmøte for 2-3
år siden.
Derfor bør slikt møte avholdes før vedtak fattes.
Bystyret foreslår at saken utsettes.
Votering:
Nilsens utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (1Sp, 1MDG, 1PP, 1DEM) og falt.

Heidi Eidem (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, FrP og H:
Siste avsnitt i innstillingen, som omhandler endring i reguleringsbestemmelsens § 9.1, tas ut av planen.
Knut Fagerbakke (SV) og Kolbjørn Frøseth (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av SV og
Sp:
Alternative forslag:
Med de endringer for utfartsparkeringa som følger av skisse datert 20.03.09, vedtar bystyret
reguleringsplan for Lia pukkverk-steinbrudd, avfallsdeponi og gang- og sykkelveg, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merka Multiconsult AS seinest 16.12.2008 med bestemmelser med
bestemmelser seinest datert 17.12.2008.
Friområde –utfartsparkering for minimum 120 biler, skal legges i østkanten av område S1. Nytt
reguleringskart skal fremstilles på bakgrunn av bystyrets vedtak.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 27.2 nr. 1.
Endringsforslag til Reguleringsbestemmelsene:
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§ 6.1: Turvegen skal være 2-felts der dette er teknisk mulig. På strekning med terrengmessige
begrensninger kan vegen være 1-felts. Det skal anlegges trygge møteplasser i hver ende av 1-felts
strekning. Turvegen skal sikres mot utforkjøringer med jordvoller eller autovern på begge sider
§ 8.1: 2. setning endres til: I slike områder skal det settes opp sikringsgjerder med minimum 2 m
høyde.
Endring § 9.1. Kl 0600 – 2200 endres til kl. 0600 – 2000. § 9.1 pkt c og e tas ut av
bestemmelsene.
Svein Otto Nilsen (DEM) fremmet følgende merknad:
Bystyret er klar over Frostating Lagmannsrett sin dom avsagt 19/12-2006 mellom eierne av
eiendommen Skogly og Lia Pukkverk.
Det er likevel mye som tyder på at den virksomhet som foregår på Lia Pukkverk kan være årsak til
skadene på husene på eiendommen Skogly.
Dette bekreftes også av takstmann Knut Størseth.
Det er også naturlig å forstå at sprengningsarbeidet med påfølgende rystelser kan ha medført
betydelige psykiske plager for beboerne.
Det er videre naturlig å konkludere med at virksomheten har bidratt til sterk verdiforringelse av
eiendommen.
Bystyret vil ikke med denne merknad overprøve lagmannsrettens konklusjon, men føler at
boforholdene på eiendommen Skogly langt fra er gode.
Bystyret ser det som ønskelig at Lia Pukkverk går i dialog med eierne av eiendommen Skogly med
tanke på kjøp av eiendommen i sin helhet.
Votering:
Fagerbakke og Frøseths alternative forslag m/unntak av siste setning (§ 9.1) ble vedtatt mot 28
stemmer (13H, 13FrP, 1V,1PP). Innstillingen falt dermed.
Fagerbakke og Frøseths forslag til siste avsnitt (§ 9.1) fikk 18 stemmer (7SV, 2V, 2KrF, 1R, 2Sp,
2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Innstillingens siste avsnitt fikk 15 stemmer (7SV, 2V, 2KrF, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Eidem med fleres forslag til siste avsnitt ble vedtatt mot 15 stemmer (7SV, 2V, 2Sp, 2MDG, 1PP,
1DEM).
Nilsens merknad fikk tilslutning av PP og ble dermed en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Med de endringer for utfartsparkeringa som følger av skisse datert 20.03.09, vedtar bystyret
reguleringsplan for Lia pukkverk - steinbrudd, avfallsdeponi og gang- og sykkelveg, som vist på kart
i målestokk 1:1000, merka Multiconsult AS seinest 16.12.2008 med bestemmelser med
bestemmelser seinest datert 17.12.2008.
Friområde –utfartsparkering for minimum 120 biler, skal legges i østkanten av område S1. Nytt
reguleringskart skal fremstilles på bakgrunn av bystyrets vedtak.
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Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 27.2 nr. 1.
Endringsforslag til Reguleringsbestemmelsene:
§ 6.1: Turvegen skal være 2-felts der dette er teknisk mulig. På strekning med terrengmessige
begrensninger kan vegen være 1-felts. Det skal anlegges trygge møteplasser i hver ende av 1-felts
strekning. Turvegen skal sikres mot utforkjøringer med jordvoller eller autovern på begge sider
§ 8.1: 2. setning endres til: I slike områder skal det settes opp sikringsgjerder med minimum 2 m
høyde.

--Pause
---

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
PRIVAT FORSLAG:
1. Harald Berg (FrP) og Svein Otto Nilsen (DEM) sitt private forslag ”Bomstasjonene i
Okstadbakken og Fossestuveien” sendes Byutviklingskomiteen for innstilling til Bystyret.
KORTSPØRSMÅL:
1. Odd Anders With (KrF) begrunnet sitt kortspørsmål “Ny godsterminal”.
Spørsmålet ble besvart av Ordføreren.
2. Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål ”Bruk av rampe ved E6-øst fra
Reppekrysset”.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
3. Hans Borge (FrP) begrunnet Terje Kulviks kortspørsmål ”Jordvarmeanlegg i Trondheim”
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
4. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål ”Reduksjon i eiendomsskatten
som virkemiddel mot finanskrisen”.
Spørsmålet ble besvart av Ordføreren.

INTERPELLASJONER:
1. Siri Holm Lønseth (H) begrunnet sin interpellasjon ”Overtagelse av videregående opplæring i
Trondheim”.
Interpellasjonen ble besvart av Ordføreren.
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Siri Holm Lønseth (H) fremmet følgende forslag:
Bystyret i Trondheim ber staten om å iverksette en forsøksordning gjeldende fra 2011 der
videregående opplæring i Trondheim blir et ansvar for Trondheim kommune.
Votering:
Lønseths forslag fikk 27 stemmer (13 H, 13 FrP, 1 DEM) og falt.
2. Peder Martin Lysestøl (Rødt) begrunnet sin interpellasjon ”Boikott Israel”.
Interpellasjonen ble besvart av Ordføreren.
Peder Martin Lysestøl (Rødt) fremmet følgende forslag:
Bystyret vedtar følgende uttalelse:
Regjeringen må trappe opp arbeidet mot Israels ulovlige okkupasjon
Israels krig mot Gaza de siste månedene har rystet et helt verdenssamfunn. Gjennom sin brutale
krigføring har Israel rammet en allerede fattig og svekket sivilbefolkning, og en stor andel av de
drepte i angrepene er barn. Trondheim Bystyre fordømmer disse angrepene, som overhode ikke
står i forhold til den trusselen Israel møter fra Hamas´ raketter.
Trondheim Bystyre krever at Regjeringen tar initiativ til å få kartlagt Israels krigsforbrytelser og
brudd på folkeretten i angrepene på Gaza. Vi krever også at Norge utøver et sterkt press for at
Israel må finansiere gjenoppbyggingen etter ødeleggelsene, og at Norge som leder for
giverlandsgruppen for de palestinske områdene spiller en aktiv rolle i gjenreisingen av Gaza.
Trondheim Bystyre vil fordømme Israels politikk som vanskeliggjør humanitære organisasjoners
arbeid.
På tross av flere fredsavtaler, FN-resolusjoner og uttalelser fra Den internasjonale domstolen i
Haag, så forverrer Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen
av muren fortsetter, og palestinerne møter store hindre i sine dagligliv.
Verden kan ikke tolerere denne typen systematiske brudd på folkeretten. En utvikling mot
fremtidig fred mellom israelere og palestinere forutsetter en total omlegging av Israels politiske
linje, og dette krever internasjonalt press. Trondheim Bystyre krever at den rødgrønne
regjeringen legger kraftig press på Israel. Det er ikke to likeverdige parter i denne konflikten,
men en okkupant, og en part som er okkupert – og det er på høy tid at Norge behandler partene
deretter. Vi må stoppe Israels krigføring mot et uskyldig folk, og ta i bruk de virkemidlene
demokratiet vårt har.
Det norske utenriksdepartementet ønsker nå å fremme handelssamarbeidet mellom norsk og
israelsk næringsliv. Dette mener Trondheim Bystyre er helt uakseptabelt i dagens situasjon.
Trondheim Bystyre ber regjeringa sette en stopper for dette arbeidet.
På Gaza er det konstant mangel på strøm, blant annet til å drifte sykehus og transport. Etter at
Israel bombet elektrisitetsverket i Gaza sommeren 2006 har Israel Electric Company (IEC) har
nå overtatt det meste av strømforsyningen til Gaza. Dette betyr at Israel når som helst kan stenge
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strømmen til Gaza. Israel har ved flere anledninger benyttet kollektiv avstraffelse av
sivilbefolkningen, noe som strider mot folkeretten. Trondheim Bystyrestøtter kravet fra blant
annet Norsk Folkehjelp om at Statens Pensjonsfond – Utland må trekke sine investeringer ut av
Israel Electric Company, fordi vi mener dette bryter med fondets etiske retningslinjer.
Trondheim Bystyre vil understreke at målet om en tostatsløsning med palestinernes rett til
suverenitet over egne områder og grenser ligger fast. Regjeringens arbeid med å ha dialog med
alle parter for å bidra til en løsning som forplikter alle er viktig. Norge må arbeide i ulike
internasjonale organ som giverlandsgruppa, FN og lignende, for å legge et sterkt press på Israel
for å få en fredelig løsning.
Norge har et særlig ansvar for å bidra til dialog, ettersom vi leder Giverlandsgruppen for de
palestinske områdene, og i motsetning til EU, Israel og USA ikke har Hamas på noen
”terrorliste”.
Trondheim Bystyre mener at regjeringa må ta initiativ til en internasjonal boikott av israelsk
handel. I et land som er så sterkt avhengig av utenrikshandel og gode relasjoner til utlandet som
Israel er, kan en boikott være den klare reaksjonen som er nødvendig for politisk endring. Noen
må sende det første signalet og noen må tørre å være tydelige. Trondheim Bystyre mener derfor
at Norge skal gå foran, og innføre en ensidig økonomisk boikott mot Israel. Vi kan ikke føre
nyttesløse forhandlinger med en stat som så tydelig har gått til krig mot verdens diplomati og en
uskyldig sivilbefolkning.
En boikott fungerte mot Apartheid-regimet i Sør-Afrika, også der var noen først ute. Det er på
tide at vi sier klart ifra om at Israel må stoppe sine grove brudd på folkeretten og overgrep mot
palestinerne.
Tilleggsforslag:
Forslag:
1. Trondheim Bystyre støtter utenriksministerens uttalelser om at Israel må betale erstatning for
de massive ødeleggelsene de har gjennomført, og lidelsene de har påført folk i Gaza, og håper
utenriksministeren tar opp dette på vegne av Norge i internasjonale fora.
2. Trondheim Bystyre ber regjeringen vurdere de investeringene oljefondet (Statens
pensjonsfond utland) har i Israel i forhold til de etiske retningslinjene til fondet.
3. Vårt eget kraftfond skal ikke investere i selskap som er delaktig i brudd på folkeretten.
4. Trondheim Bystyre oppfordrer byens innbyggere om forbrukerboikott av israelske varer.
5. Trondheim Bystyre oppfordrer byens kulturinstitusjoner, høyskole og universitetet om å starte
debatten om en akademisk og kulturell boikott av Israel.
Votering:
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Lysestøls forslag til uttalelse fikk 10 stemmer (6 SV, 3 R, 1PP)og falt.
Lysestøls tilleggsforslag 1 fikk 9 stemmer (6 SV, 3 R) og falt.
Lysestøls tilleggsforslag 2 fikk 17 stemmer (6 SV, 3V, 3KrF, 3 R, 2MDG) og falt.
Lysestøls tilleggsforslag 3 fikk 9 stemmer (6 SV, 3 R) og falt
Lysestøls tilleggsforslag 4 fikk 9 stemmer (6 SV, 3 R) og falt
Lysestøls tilleggsforslag 5 fikk 10 stemmer (6 SV, 3 R, 1PP) og falt

De øvrige kortspørsmål og interpellasjoner ble ikke behandlet innenfor den avsatte tidsrammen.
--Jan-Åge Gundersen og John Peder Denstad fratrådte. Aasta Loholt og Mona Bjørn tiltrådte.
--Sak 14/09
FORVALTNINGSREVISJON - NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNETILRETTELEGGING, KJØP OG SALG
INNSTILLING:
1. Bystyret er bekymra for mangelen av næringsarealer i Trondheim kommune og ber
rådmannen vurdere hvordan kommunen skal kunne skaffe seg mer næringsareal. Bystyret
ber rådmannen komme med en tilbakemelding til formannskapet innen 30.09.2009.
2. Bystyret er positiv til at det er satt i gang arbeid med en interkommunal arealplan.
3. Bystyret ber om at rådmannen følger opp arbeidet med etablering av et interkommunalt
selskap for næringsareal eller andre former for organisering.
4. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bystyret vil ha en restriktiv praksis for omregulering fra næringsareal inntil tilstrekkelig
erstatningsareal er på plass, enten i Trondheim eller i nabokommunene.
Bystyret pålegger rådmannen å bruke bevilgede midler til oppkjøp av næringsareal. Kommunen bør
delta i budrunder og bruke opsjoner slik de private gjør.
Merethe Baustad Ranum (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber rådmannen utredede muligheten for at eiendommer som i dag har bygge- og deleforbud,
grunnet planlagt eiendom/veitrase som ikke skal bygges, får vedtaket opphevet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots tilleggsforslag fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
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Ranums tilleggsforslag fikk 28 stemmer (13H, 13FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1. Bystyret er bekymra for mangelen av næringsarealer i Trondheim kommune og ber
rådmannen vurdere hvordan kommunen skal kunne skaffe seg mer næringsareal. Bystyret
ber rådmannen komme med en tilbakemelding til formannskapet innen 30.09.2009.
2. Bystyret er positiv til at det er satt i gang arbeid med en interkommunal arealplan.
3. Bystyret ber om at rådmannen følger opp arbeidet med etablering av et interkommunalt
selskap for næringsareal eller andre former for organisering.
4. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Sak 20/09
TRONDHEIMSREGIONENS FRILUFTSRÅD - BEHANDLING AV
VEDTEKTSENDRINGER
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner endringer i vedtektene for Trondheimsregionens friluftsråd som vist i vedlagte
endringsforslag.
Saksordfører: Stian Johansen (Ap)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner endringer i vedtektene for Trondheimsregionens friluftsråd som vist i vedlagte
endringsforslag.

Sak 21/09
ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET
INNSTILLING:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til endringer i delegeringsreglementet
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til endringer i delegeringsreglementet
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Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til endringer i delegeringsreglementet
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til endringer i delegeringsreglementet

Sak 23/09
EKSTRA GODTGJØRING FOR SKATTETAKSTUTVALGET
INNSTILLING:
Skattetakstutvalget gis en ekstra godtgjøring på kr 1000,- pr møte for arbeid i forbindelse med
taksering av utvidet skattesone.
Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Skattetakstutvalget gis en ekstra godtgjøring på kr 1000,- pr møte for arbeid i forbindelse med
taksering av utvidet skattesone.

Sak 28/09
SØBSTADVEGEN 17- FINANSIERING AV NYBYGG
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av Søbstadvegen 17, kalkulert til
NOK 24,7 mill.
Prosjektkostnadene vedtas finansiert ved kommunalt låneopptak, tilskuddsmiddler fra Husbanken
innen Opptrappingsplanen for psykisk helse og Boligtilskudd. Rådmannen gis fullmakt til å inngå
nødvendige låneavtaler.
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Saksordfører: Linn Marita Bauck Brodal (SV)
Behandling:
Merethe Baustad Ranum (H) fremmet følgende forslag:
Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for at private aktører kan stå for bygging av boligene med
kommunal tilbakeleie.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ranums forslag fikk 32 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 2KrF, 1 DEM) og falt.

VEDTAK:
Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av Søbstadvegen 17, kalkulert til
NOK 24,7 mill.
Prosjektkostnadene vedtas finansiert ved kommunalt låneopptak, tilskuddsmiddler fra Husbanken
innen Opptrappingsplanen for psykisk helse og Boligtilskudd. Rådmannen gis fullmakt til å inngå
nødvendige låneavtaler.

Sak 29/09
BRATTØRA, KONGRESSHOTELL, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar reguleringsplan for Brattøra kongresshotell som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Optiman as, senest endret 15.01.2009 med reguleringsbestemmelser senest endret
15.01.2009, med disse endringene:
a) Topphøyden på atriet skal ikke overstige kote 37
b) Den maksimale høyden på de to østre blokkene (av utbygger benevnt som blokk C og
D) settes til kote 28,2
c) Den maksimale høyden på østre blokk (av utbygger benevnt som blokk B) settes til kote
31,2
d) Den maksimale høyden på den vestre blokka (av utbygger benevnt som blokk A) settes
til kote 31,2
2. Ytre molo gjøres tilgjengelig for allmennheten og opparbeides parkmessig.
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3. Det tillates ikke tekniske installasjoner ut over maksimale kotehøyder gjengitt på plankartet.
4. Vedtaket gjøres i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Tore A. Torp (H).
Behandling:
Geir Waage (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Byggesaken sendes til politisk behandling i bygningsrådet.
Odd Anders With (KrF) fremmet på vegne av V, Sp og KrF følgende forslag:
(alternativ til både flertallets og rådmannens forslag)
Et stort kongresshotell vil være et aktivum for byen. En lokalisering ved havna på Brattøra har i seg
selv et potensiale som signalbygg, og må ikke konkurrere med omgivelsene på høyde. Men den
endelige lokaliseringen må også innfri følgende hensyn:
a) Hotellet må ikke stenge for et annet signalbygg; Pirbadet, som bør ha et større offentlig og
grønt rom i front.
b) For å hindre unødvendig massive og høye bygg, og for å utnytte det praktiske og
arkitektoniske potensialet i kontakten med vannet, kan noe av arealbehovet dekkes ved å
legge deler av hotellet ut i havnebassenget.
På denne bakgrunn ønsker bystyret å bygge på utbyggers primære forslag/første utkast;
havnebassengalternativet.
Votering:
With med fleres utsettelsesforslag fikk 17 stemmer (4SV, 3V, 3KrF, 3R, 2 Sp, 1MDG, 1DEM) og
falt.
Tone Stav (H) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 2 i innstillingen (ytre molo gjøres tilgjengelig...) strykes.
Torleif Hugdahl (SV) fremmet følgende primære forslag på vegne av SV, MDG og DEM:
Bystyret avviser forslag til reguleringsplan for Brattøra kongresshotell.
Det anbefalte forslaget er for volumisiøst og for høyt i forhold til øvrig bebyggelse på Brattøra.I
tillegg vil det arkitektoniske konseptet som er valgt føre til en massiv vegg som vil bli veldig
dominerende på Brattøra og i overgangen mellom byområdet og fjorden. Bygningsrådet sitt forslag
vil derfor føre til en svært negativ fjærnvirkning for store deler av byen.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Torleif Hugdahl (SV) fremmet følgende sekundære forslag på vegne av SV, MDG og DEM:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Brattøra kongresshotell som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Optiman as, senest endret 15.01.2009 med reguleringsbestemmelser senest endret
15.01.2009, med disse endringene:
- Topphøyden på atriet skal ikke overstige kote 35,8.
- Den maksimale høyden på de tre østre hotellblokkene reduseres til kote 25.
- Høyden på den vestre hotellblokka reduseres til kote 28,1.
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Vedtaket gjøres i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo på vegne av SV, MDG og DEM følgende tilleggsforslag:
1. Pirterminalen rives for å gi større og mer tjenlig uteareal.
2. Maksimal utnytting settes til 21 062 kvm. som i forprosjektet.
3. Reguleringskartet endres ved å tegne inn tilstrekkelig areal for en framtidig trikketrase og
oppstillingsplass for trikk.
John Stene (Ap) og Michael Setsaas (H) fremmet følgende merknad:
Hensynet til parkeringsmuligheter for biler med HC parkering ved Pirbadet må spesielt ivaretas i
byggeperioden.
Votering:
Hugdahl med fleres primære forslag fikk 20 stemmer (7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM)
og falt.
Hugdahl med fleres subsidiære forslag fikk 14 stemmer (7SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt mot 20 stemmer (7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM).
Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt mot 28 stemmer (13H, 13FrP, 1MDG, 1PP).
Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1PP).
Waages tilleggsforslag ble vedtatt mot 5 stemmer (3SV, 1PP, 1DEM).
Hugdahls tilleggsforslag 1 fikk 17 stemmer (7SV, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Hugdahls tilleggsforslag 2 fikk 20 stemmer (7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Hugdahls tilleggsforslag 3 ble vedtatt mot 27 stemmer (13H, 13FrP, 1PP).
Stene (Ap) og Setsaas (H) merknad fikk tilslutning fra FrP, KrF, DEM, Sp, SV, MDG, R.

VEDTAK:
1. Bystyret vedtar reguleringsplan for Brattøra kongresshotell som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Optiman as, senest endret 15.01.2009 med reguleringsbestemmelser senest endret
15.01.2009, med disse endringene:
a) Topphøyden på atriet skal ikke overstige kote 37
b) Den maksimale høyden på de to østre blokkene (av utbygger benevnt som blokk C og
D) settes til kote 28,2
c) Den maksimale høyden på østre blokk (av utbygger benevnt som blokk B) settes til
kote 31,2
d) Den maksimale høyden på den vestre blokka (av utbygger benevnt som blokk A) settes
til kote 31,2
2.

Ytre molo gjøres tilgjengelig for allmennheten og opparbeides parkmessig.

3.

Det tillates ikke tekniske installasjoner ut over maksimale kotehøyder gjengitt på plankartet.
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4. Reguleringskartet endres ved å tegne inn tilstrekkelig areal for en framtidig trikketrase og
oppstillingsplass for trikk.
Vedtaket gjøres i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Byggesaken sendes til politisk behandling i bygningsrådet.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, SV, KrF, Sp, MDG, R og DEM:
Hensynet til parkeringsmuligheter for biler med HC parkering ved Pirbadet må spesielt ivaretas i
byggeperioden.

Sak 36/09
FRITAK / SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Forslag til innstilling:
Anne Karin Myhre fritas fra sitt verv i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for
resten av valgperioden.
Som ny fast representant i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for
inneværende valgperiode:
Som ny nestleder i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for
inneværende valgperiode:
Behandling:
Aase Sætran (Ap) fremmet følgende forslag:
Som ny fast representant i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for
inneværende valgperiode:
Anne Marie Sandvik, Norges Handikapforbund
Som ny vararepresentant i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for
inneværende valgperiode:
Jorunn Aune Høyer, Norges Handikapforbund
Som ny nestleder i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for
inneværende valgperiode:
Anne Marie Sandvik, Norges Handikapforbund
Votering:
Sætrans forslag ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Anne Karin Myhre fritas fra sitt verv i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for
resten av valgperioden.
Som ny fast representant i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for
inneværende valgperiode:
Anne Marie Sandvik, Norges Handikapforbund
Som ny vararepresentant i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for
inneværende valgperiode:
Jorunn Aune Høyer, Norges Handikapforbund
Som ny nestleder i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for
inneværende valgperiode:
Anne Marie Sandvik, Norges Handikapforbund

Sak 30/09
GAMLE OSLOVEI, SVERRESBORG KIRKE, FORSLAG TIL REGULERINGPLAN
MED BESTEMMELSER
Behandling:
Saken ble utsatt.
VEDTAK:
Saken utsatt.

Sak 31/09
BREIDABLIKK SKOLE OG IDRETTSOMRÅDE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
Behandling:
Saken ble utsatt.

VEDTAK:
Saken utsatt.
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Sak 32/09
UTLEIREN, DELER AV GNR 85 BNR 2 OG 3, FORSLAG TIL REGULERING AV
IDRETTSANLEGG
Behandling:
Saken ble utsatt.

VEDTAK:
Saken utsatt.

Sak 25/09
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG
ØKONOMIPLAN 2009-2012
Behandling:
Saken ble utsatt.
VEDTAK:
Saken utsatt

Sak 33/09
AKTIV INNSATS MOT FORSØPLING AV OFFENTLIG UTEROM. EVALUERING
AV FORSØKSORDNING MED FORSLAG OM VIDEREFØRING
Behandling:
Saken ble utsatt.
VEDTAK:
Saken utsatt.

Sak 34/09
OPPREISNINGSORDNINGEN FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN ÅRSRAPPORT
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Behandling:
Saken ble utsatt.
VEDTAK:
Saken utsatt.

Sak 35/09
REDUKSJON AV SYKEFRAVÆRET - PRIVAT FORLAG
Behandling:
Saken ble utsatt.
VEDTAK:
Saken utsatt

Møtet hevet kl. 22.10

Rita Ottervik
Ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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