Trondheim kommune

Møteprotokoll
Bystyret
Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Møtedato: 25.09.2008
Tid: KL. 17.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Rita Ottervik, Rune Olsø, Ole Kristian Lundereng, Aase Sætran, Bård
Flaarønning, Geir Waage, Roar Aas, Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad,
Hanne Moe Bjørnbet, Rita Kumar, Ragnhild Nyhagen, Ismail Elmi, Francis
Chagula; Karianne Holt, Aage Bormann, Trine Sumstad Wigtil, Jørgen
Knapskog, Randi Sakshaug, Marte Frengen Evensen, Kristin Sæther, Arne
Bjørlykke, Nils Nesjan, Jens Dale Røttereng, Stian Johansen, Per Digre,
Torgeir Gimse, Heidi Eidem, Roger Holmeng, Øyvind Brastein, Monica
Fornes, Vibeke Sivertsen, Lars Sperre,
Michael Setsaas, Merethe Baustad Ranum, Tone Stav, Jon Steinar
Gudmundsson, Siri Holm Lønseth, Anette Ljosdal Havmo, Otto Albert
Hammervold, Niklaus Haugrønning, Lars Tvete, Arnstein Hellem,
Kristian Dahlberg Hauge, Morten Kokaas, Elin M Andreassen, Harald
Berg, Julie Hjemås Gule, Torgny Hagerup, Morten Ellefsen, Hans Borge,
Arnt-Inge Enoksen, Jorunn Kofoed, Terje Justin Østhus, Eva Henriette
Mohn, Knut Fagerbakke, Elin Kvikshaug Berntsen, Hilde Opoku, Linn
Marita Brodal, Torleif Hugdahl, Kenneth Torsmyr Brodal, Bekes Berwari,
Jon Gunnes, Guri Melby, Erling Moe, Mona Bjørn, Mirjam Folkvord, Odd
Anders With, Dorthe Stevik Ommedal, Espen Agøy Hegge, Kolbjørn
Frøseth, Tone Sofie Aglen, Harald Nissen, Jan Bojer Vindheim, Trond
Svenkerud, Svein Otto Nilsen
Frøydis Gaare, Berit Svarva, Terje Anton Moen, Leif Samstad, Synnøve
Hopsø, Kjetil Utne, Geir Arne Aune Hovd, Bjørn Hildrum (fra kl 1715),
Anders Alseth (til kl 1715), Ann Kristin Alseth
Marte Jystad, Øyvind Brandtzæg, John Stene, Ola J Lenes, Yngve Brox,
Nina Wikan, Tore A Torp, Marianne Lehn, Arne Byrkjeflot
Rådmann Inge Nordeide, kommunaldirektørene Snorre Glørstad, Håkon
Grimstad, Jorid Midtlyng, Gerhard Dalen, Elin Rognes Solbu og
revisjonsdirektør Per Olav Nilsen
Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Til stede 85 representanter ved møtestart.
De meldte forfall ble enstemmig godkjent.
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Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Ordfører opplyste om ekstrasak lagt ut på plassene: Sak 154/08 Endringer for Sp, som ordfører ba
om tilslutning til at settes opp på saklisten. Bystyret aksepterte dette.
Ordfører opplyste om at det ikke var meldt inhabiliteter til dagens møte.
Det var ingen innsigelser til representantenes habilitet
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvidet taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.

Det var meldt følgende komiteinitiativ:
1. Fra Byutviklingskomiteen, saksordfører Tone Stav (H):
Planlegging i havneområdet.

Det var meldt følgende kortspørsmål (08/16):
1. Fra Harald Berg (FrP):
Oppfølging av gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim kommune
2. Fra Mona Bjørn (R):
Tilbakekjøp av Team Trafikk

Det var meldt følgende interpellasjon (08/16):
1. Fra Jon Gunnes (V):
Elevtallsreduksjon ved skoler medfører økonomisk ustabilitet

Dagens kulturinnslag fra Musikk- og kulturskolen var ved Severin Suveren, som består av: Ragni
Bjørlykke og Anna Rødevand, fioliner, Nanna Ikutomi, bratsj og Karen Mathilde Heier Hovd, cello.
De framførte utdrag fra Appelbo gånglåt - Jorden rundt - med tema: Østerike, Saudi Arabia og New
York. Arr. Erik Nordstrøm.
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SAKSLISTE
Saksnr.
110/08

Arkivsaksnr.
07/14524
Utsatt fra møtene 12.06., 16.06. og 28.08.2008
ØVRE FLATÅSVEG 3 OG KNAUSEN, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

123/08

05/28216
Utsatt fra møte 28.08.2008
EVALUERING AV MORSMÅLSOPPLÆRING I TRONDHEIMSSKOLEN

124/08

06/2032
Utsatt fra møte 28.08.2008
SAUPSTAD SENTER, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

125/08

07/5225
Utsatt fra møte 28.08.2008
JONSVANNSVEIEN 132, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

126/08

07/6894
Utsatt fra møte 28.08.2008
ROTVOLL NEDRE, GNR 16, BNR 1, DEL AV EIENDOMMEN VED
LEANGEN ALLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

127/08

07/8105
Utsatt fra møte 28.08.2008
HAUKVATNET FRILUFTSANLEGG, BARNEHAGE OG
IDRETTSANLEGG GNR 104 BNR 903 M.FL. FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

128/08

07/18484
Utsatt fra møte 28.08.2008
CECILIENBORG FRIOMRÅDE - DELER AV 94/25 OG 94/79 FORSLAG
TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

129/08

08/6110
Utsatt fra møte 28.08.2008
HAAKON VII`S GATE, MELLOM LADE GÅRD OG LEANGEN ALLE,
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

130/08

08/19991
Utsatt fra møte 28.08.2008
OPPREISNINGSORDNING FOR KRIGSBARN FRA TRONDHEIM
KOMMUNE

138/08

07/28891
FORVALTNINGSREVISJON - SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM
EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE

139/08

08/20317
HELHETLIG STUDENTPOLITIKK

140/08

06/41010
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OPPLÆRINGSTILBUDET FOR BARN OG UNGE MED VANSKER
INNEN AUTISMESPEKTERET
141/08

06/21952
E6 TRONDHEIM-STJØRDAL: ØKTE KOSTNADSOVERSLAG

142/08

07/40606
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007 - 2018 BYSTYRETS
ENDRINGER 27.09.07, SLUTTBEHANDLING ETTER HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN

143/08

06/24049
ØVRE FERSTADVEG 15 B GNR 13 BNR 1386, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

144/08

07/42366
NEDRE RANHEIM, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR
DEL AV NYTT HOVEDVEGSYSTEM

145/08

08/10159
E6 TRONDHEIM-STJØRDAL, FROSTAVEIEN 3, ENDRING AV
REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV HUS

146/08

98/12710
NEDRE BAKKLANDET 83/85 OG INNHERREDSVEIEN 1 OG 3,
FORNYET SLUTT- BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN MED
RISIKOANALYSE OG BESTEMMELSER

147/08

08/28741
KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - STATUS OG
RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2008.

148/08

08/21653
VALGLOVEN - DELEGERING AV MYNDIGHET

149/08

08/29124
NY KJØREFIL MOT SJETNEMARKA PRIVAT FORSLAG

150/08

08/32619
SANITÆRANLEGG VED BYENS BADEPLASSER

151/08

08/32900
NARKOTIKA I TRONDHEIMSSKOLEN MÅ BEKJEMPES

152/08

08/1892
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV/SUPPLERINGSVALG
ARBEIDERPARTIET
153/08

08/1892
SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON, REPRESENTANT FRA
FREMSKRITTSPARTIET
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Sak 110/08
ØVRE FLATÅSVEG 3 OG KNAUSEN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Øvre Flatåsvei 3 og Knausen.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket NiTo Eiendomsforvaltning AS /Studio 4 arkitekter
AS senest datert 29.11.2007 med bestemmelser senest datert 21.04.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap).
Behandling:
Trond Svenkerud (PP) foreslo:
Reguleringsbestemmelsene endres i § 3.2, 2.avsnitt slik at antallet av etasjer endres fra 6 til 4.
Mona Bjørn (R) foreslo:
Byggehøyden reduseres til 3 etasjer.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad pva R:
1.
De store drabantbyene i Trondheim har hatt og har sine problemer, men de siste år er det blitt
mer oppmerksomhet om kvalitetene områdene har. En viktig kvalitet er at det ikke er bygd så
tett, det er mye grønt og luft rundt blokkene. Med dagens tomtepriser i Trondheim, så er det
flere utbyggere som ser muligheten i fortetting med byggeklare tomter og infrastruktur på plass.
Vi har hatt og vil få flere tilbud til borettslag og privatpersoner om lukrative avtaler. Bystyret vil
markere at de vil være restriktiv med fortetting innenfor disse boligområdene.
2.
Bystyret mener om man skal gjennomføre fortetning i drabantbyene i Trondheim, må dette skje
etter en plan for de ulike områdene.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo:
Bebyggelsen tillates oppført i maks 5 etg, hvor 5. etg tillates med maks utnytting 75 % av 4.etg.
Reguleringsplanens bestemmelser § 3.2 hva angår bruksareal, utforming og kotehøyde endres i tråd
med dette.
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo:
Saka sendes tilbake til rådmannen, som bes utarbeide ny plan basert på småhusbebyggelse.
Votering:
Vindheims forslag fikk 7 stemmer (1Ap, 3R, 2MDG, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag fikk 7 stemmer (1Ap, 3R, 2MDG, 1DEM) og falt.
Svenkeruds forslag fikk 4 stemmer (2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Hugdahls forslag fikk 15 stemmer (1Ap, 7SV, 3V, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 18 stemmer (1Ap, 7SV, 3V, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM).
MDG, DEM sluttet seg til merknad 1 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
SV, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknad 2 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Øvre Flatåsvei 3 og Knausen.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket NiTo Eiendomsforvaltning AS /Studio 4 arkitekter
AS senest datert 29.11.2007 med bestemmelser senest datert 21.04.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 123/08
EVALUERING AV MORSMÅLSOPPLÆRING I TRONDHEIMSSKOLEN
INNSTILLING:
1. Bystyret tar evaluering av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever til orientering
2. Bystyret opprettholder antallet mottaksskoler.
3. Bystyret opphever opptaksgrensene knyttet til den enkelte mottaksskole og ber om at variasjoner i
antall mottakselever håndteres slik at ressursene blir utnyttet mest mulig rasjonelt.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, SV, Ap, H:
Bystyret er fornøyd med innstillingen, men nyordningen må ikke føre til dårligere tilbud for elevene.
Det forutsettes derfor at dimensjoneringen tilpasses et økende behov.
Saksordfører: Aage Borrmann (Ap)
Behandling:
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo:
Bystyret ber Rådmannen om å omdisponere midler fra morsmålsundervisning til tospråklig opplæring
og særskilt norskopplæring
Arnt Inge Enoksen (FrP) fremmet følgende merknad:
Merknadsstillerne peker på at det bør være et viktig mål å styrke fremmedspråklige elevers
konkurransekraft i et fremtidig arbeidsmarked. Dette mener merknadsstillerne best oppnås ved høyest
mulig norskkunnskap etter endt grunnskoleutdanning. Kunnskap i det norske språk er også en
forutsetning for å kunne følge videregående- og høyere utdanning. På dette grunnlag bør ressursene i
skolen settes inn på fagopplæring og norskundervisning snarere enn morsmålsopplæring.
Morsmålsundervisning bør heller tilbys som et valgfag i ungdomsskolen på de skoler det er naturlig
Mirjam Folkvord (R) foreslo:
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en tilbakemelding om nyordningen i løpet av 2010.
Votering:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Folkvords forslag ble enstemmig vedtatt
Enoksens forslag fikk 14 stemmer (13FrP, 1PP) og falt.
V, R, Sp, MDG, PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra oppvekstkomiteen.
PP, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en flertallsmerknad.
VEDTAK:
1.

Bystyret tar evaluering av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever til orientering

2.

Bystyret opprettholder antallet mottaksskoler.

3.

Bystyret opphever opptaksgrensene knyttet til den enkelte mottaksskole og ber om at variasjoner
i antall mottakselever håndteres slik at ressursene blir utnyttet mest mulig rasjonelt.

4.

Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en tilbakemelding om nyordningen i løpet av 2010.

FLERTALLSMERKNAD – KrF, SV, Ap, H, V, R, Sp, MDG, PP:
Bystyret er fornøyd med innstillingen, men nyordningen må ikke føre til dårligere tilbud for elevene.
Det forutsettes derfor at dimensjoneringen tilpasses et økende behov.

Sak 124/08
SAUPSTAD SENTER, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Saupstad senter som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Trondheim kommune senest datert 20.05.08 med bestemmelser senest datert 02.05.08.
Det vises til innsigelser i høringsprosessen på fortettingsutfordringene og faren for innebygging av
Kolstad kirke. Det foreslås varierende kotehøyder som gir rom for fra 3-5 etasjers blokker. I felt
O/B2 må det ikke bli høyere bygg enn tre etasjer.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, H, SV, KrF, DEM:
I tilknytning til torg/felleshus legges det til rette for kontor og møterom for religiøse og andre frivillige
organisasjoner.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, SV, KrF, DEM:
Under behandlingen av bebyggelsesplan i område O/B2 bør det, blant annet ved fornuftig orientering
av bygningene, sikres gode siktlinjer mot Kolstad kirke.
Saksordfører: Karianne Holt (Ap).
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Behandling:
Tone Stav (H) foreslo:
Andre avsnitt i innstillingen fra byutviklingskomiteen strykes.
Ann Kristin Alseth (R) fremmet følgende merknad pva R:
Hvis hage eller lekeareal legges på tak, må det komme i tillegg til, ikke til erstatning for, nødvendig
areal på bakkenivå.
Jan Bojer Vindheim (MDG) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 14.8.2008:
Endring i reguleringsbestemmelsene §4 Byggeområder, pkt 1.5:
a) området bebygges med rekkehus i inntil to etasjer
b) utgår
d) og e) utgår
Votering:
Innstillingen unntatt avsnitt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen avsnitt 2 ble vedtatt mot 13 stemmer (13H).
Vindheims forslag fikk 3 stemmer (2MDG, 1DEM) og falt.
FrP, V, Sp, PP sluttet seg til flertallsmerknad 1.
V, Sp, PP sluttet seg til flertallsmerknad 2.
Ap, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra R.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Saupstad senter som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Trondheim kommune senest datert 20.05.08 med bestemmelser senest datert 02.05.08.
Det vises til innsigelser i høringsprosessen på fortettingsutfordringene og faren for innebygging av
Kolstad kirke. Det foreslås varierende kotehøyder som gir rom for fra 3-5 etasjers blokker. I felt
O/B2 må det ikke bli høyere bygg enn tre etasjer.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, H, SV, KrF, DEM, FrP, V, Sp, PP:
I tilknytning til torg/felleshus legges det til rette for kontor og møterom for religiøse og andre frivillige
organisasjoner.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, SV, KrF, DEM, V, Sp, PP:
Under behandlingen av bebyggelsesplan i område O/B2 bør det, blant annet ved fornuftig orientering
av bygningene, sikres gode siktlinjer mot Kolstad kirke.
FLERTALLSMERKNAD – R, Ap, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG, PP, DEM:
Hvis hage eller lekeareal legges på tak, må det komme i tillegg til, ikke til erstatning for, nødvendig
areal på bakkenivå.
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Sak 125/08
JONSVANNSVEIEN 132, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Jonsvannsveien 132.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Svein Skibnes Arkitektkontor AS, datert
25.05.2007 og endret sist 25.05.2008 og i bestemmelser sist endret 25.05.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-1.
Saksordfører: Tone Stav (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Jonsvannsveien 132.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Svein Skibnes Arkitektkontor AS, datert
25.05.2007 og endret sist 25.05.2008 og i bestemmelser sist endret 25.05.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-1.

Sak 126/08
ROTVOLL NEDRE, GNR 16, BNR 1, DEL AV EIENDOMMEN VED LEANGEN ALLE,
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan med bestemmelser for Rotvoll nedre, gnr.16, bnr.1, del av
eiendommen ved Leangen alle.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Rambøll og KLP, datert 24.09.2007, sist endret
12.06.2008. Bestemmelsene er sist endret 02.07.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
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Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan med bestemmelser for Rotvoll nedre, gnr.16, bnr.1, del av
eiendommen ved Leangen alle.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Rambøll og KLP, datert 24.09.2007, sist endret
12.06.2008. Bestemmelsene er sist endret 02.07.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 127/08
HAUKVATNET FRILUFTSANLEGG, BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG GNR 104
BNR 903 M.FL. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Haukvatnet friluftsanlegg med bestemmelser.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan Viak AS og Prosjektutvikling Midt-Norge,
datert 17.10.07, sist endret 01.02.08 og i bestemmelser sist endret 30.06.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 28-1-2.
Saksordfører: Ragnhild Nyhagen (Ap).
Behandling:
Trond Svenkerud (PP) foreslo:
Bystyret avviser forslag til reguleringsplan for Haukvatnet friluftsanlegg.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Svenkeruds forslag ble innstillingen vedtatt mot 1
stemme (1PP) avgitt for Svenkeruds forslag.
VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til reguleringsplan for Haukvatnet friluftsanlegg med bestemmelser.
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Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan Viak AS og Prosjektutvikling Midt-Norge,
datert 17.10.07, sist endret 01.02.08 og i bestemmelser sist endret 30.06.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 28-1-2.

Sak 128/08
CECILIENBORG FRIOMRÅDE - DELER AV 94/25 OG 94/79 FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Cecilienborg friområde – deler av 94/25 og
94/79.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000 merket Asplan Viak Trondheim, datert 14.02.2008, og i
planbestemmelser, sist endret 23.06.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Hans Borge (FrP).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Cecilienborg friområde – deler av 94/25 og
94/79.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000 merket Asplan Viak Trondheim, datert 14.02.2008, og i
planbestemmelser, sist endret 23.06.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.

Sak 129/08
HAAKON VII`S GATE, MELLOM LADE GÅRD OG LEANGEN ALLE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
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INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Haakon VII's gate, mellom Lade gård og Leangen allé som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket Norconsult senest datert 19.06.2008 med bestemmelser senest
datert 19.06.2008.
Det anlegges 4 busslommer med plass for leskur i Haakon VII’s gate med tilpasning av at sykkelsti og
gangvei kommer bak leskur. Busslommene plasseres med en på nord- og en på sydsiden av Haakon
VII’s gate – Håkon Magnussons gate og øst for Lade Allé, dersom ikke bedre trafikkale løsninger
finnes.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD 1 – H, Ap, FrP, SV, KrF, DEM:
Flere store arbeidsplasser får omlagt sin adkomst som følge av denne reguleringsplanen. Inntil de nye
løsningene er avklart skaper det stor usikkerhet og ulempe for varetransport inn/ut for kunder og
ansatte. Administrasjonen bør – sammen med berørte parter – søke en så rask avklaring som mulig
for de nye adkomstene i særlig Haakon VII’s gate 27 og 27B.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM)
Behandling:
Saksordfører Svein Otto Nilsen (DEM) påpekte at følgende flertallsmerknad hadde falt ut av
protokollen fra byutviklingskomiteens møte 14.8.2008:
FLERTALLSMERKNAD 2 - MDG, Ap, Sp, H, FrP, SV, KrF, DEM:
Muligheten for at Håkon VII’s gate kan brukes som kollektivgate må fortsatt være tilstede. Økt
boligbygging, mer næringsvirksomhet og en betydelig oppgradering av fotballanlegget på Lade vil
kreve en større kapasitet i perioder for å flytte folk til og fra bydelen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
V, MDG, PP sluttet seg til flertallsmerknad 1 fra byutviklingskomiteen.
PP sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra byutviklingskomiteen.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Haakon VII's gate, mellom Lade gård og Leangen allé som vist på
kart i målestokk 1:1000, merket Norconsult senest datert 19.06.2008 med bestemmelser senest
datert 19.06.2008.
Det anlegges 4 busslommer med plass for leskur i Haakon VII’s gate med tilpasning av at sykkelsti og
gangvei kommer bak leskur. Busslommene plasseres med en på nord- og en på sydsiden av Haakon
VII’s gate – Håkon Magnussons gate og øst for Lade Allé, dersom ikke bedre trafikkale løsninger
finnes.
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Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD 1 – H, Ap, FrP, SV, KrF, DEM, V, MDG, PP:
Flere store arbeidsplasser får omlagt sin adkomst som følge av denne reguleringsplanen. Inntil de nye
løsningene er avklart skaper det stor usikkerhet og ulempe for varetransport inn/ut for kunder og
ansatte. Administrasjonen bør – sammen med berørte parter – søke en så rask avklaring som mulig
for de nye adkomstene i særlig Haakon VII’s gate 27 og 27B.
FLERTALLSMERKNAD 2 - MDG, Ap, Sp, H, FrP, SV, KrF, DEM, PP:
Muligheten for at Håkon VII’s gate kan brukes som kollektivgate må fortsatt være tilstede. Økt
boligbygging, mer næringsvirksomhet og en betydelig oppgradering av fotballanlegget på Lade vil
kreve en større kapasitet i perioder for å flytte folk til og fra bydelen.

Sak 130/08
OPPREISNINGSORDNING FOR KRIGSBARN FRA TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
Bystyret avviser Svein Otto Nilsens private forslag ”oppreisningsordning for krigsbarn fra Trondheim
kommune”
Saksordfører: Hilde Opoku (SV)
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt opprinnelige forslag:
Bystyret ber Rådmannen gjennom et utvalg se på muligheten til å foreta en granskning av situasjonen
for krigsbarna som er oppvokst i Trondheim.
Granskningsutvalget skal forsøke å få kartlagt om krigsbarna i Trondheimsområdet har vært utsatt for
mobbing, sosial utestengning, fysisk og psykisk misbruk, vanskjøtsel og mangelfull skolegang.
Utvalget skal ikke vurdere en eventuell erstatning, men dets arbeid og rapport kan danne grunnlaget
for en eventuell senere kommunal erstatning.
Målet med denne granskningen er å se på muligheten til å finne en erstatningsordning som kan gi
krigsbarna en økonomisk oppreisning, og hvor Trondheim kommune ser det moralske ansvaret som
staten har fraskrevet seg.
Erstatningen for barnevernsbarn er i dag en ordning som eksisterer i de fleste større byene i landet.
Det er et håp at en eventuell erstatning til krigsbarna i Trondheim også kan gi en tilsvarende ordning i
de samme byene.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Nilsens forslag ble innstillingen vedtatt mot 1 stemme
(1DEM) avgitt for Nilsens forslag.
VEDTAK:
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Bystyret avviser Svein Otto Nilsens private forslag ”oppreisningsordning for krigsbarn fra Trondheim
kommune”

KOMITEINITIATIV, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJON
KOMITEINITIATIV
Saksordfører Tone Stav (H) fremmet komiteinitiativet fra byutviklingskomiteen:
Bystyret viser til behovet for en helhetlig debatt og plan for havnepolitikken, ikke minst mht det
potensialet som ligger i interkommunalt samarbeid, miljøutfordringer, en næringslivsvennlig politikk
generelt og potensialet som ligger i Nyhavna. Det bes om at rådmannen følger dette opp i sitt budsjettog planleggingsarbeid.
Ordfører foreslo forslaget oversendt rådmannen for utredning i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Komiteinitiativ fra byutviklingskomiteen oversendes rådmannen for utredning i forbindelse med
budsjettbehandlingen.

KORTSPØRSMÅL
1. Harald Berg (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om oppfølging av gebyr for bruk av piggdekk i
Trondheim. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
2. Mona Bjørn (R) begrunnet sitt kortspørsmål om tilbakekjøp av Team Trafikk. Spørsmålet ble
besvart av ordføreren.

INTERPELLASJON
Jon Gunnes (V) begrunnet sin interpellasjon om elevtallsreduksjon ved skoler og økonomisk
ustabilitet. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
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Sak 138/08
FORVALTNINGSREVISJON - SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG
TRONDHEIM BYGGSERVICE
INNSTILLING:
1.
Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.
2.
Bystyret er tilfreds med at den daglige driften i den nye enheten var på plass fra 1. januar 2006.
Bystyret ser det i tillegg som positivt at Trondheim eiendom i den samme perioden var en sterk
bidragsyter til at store nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter ble håndtert på en god måte.
3.
Bystyret er kritiske til at denne sammenslåingsprosessen ikke ble godt nok forbredt.
Rådmannen må sørge for at mål og forventninger til denne type sammenslåingsprosesser blir
konkretisert og forstått av de involverte parter.
4.
Bystyret ser det som positivt at det i dag er i ferd med å etablere seg en felles kultur i Trondheim
eiendom. Bystyret ber imidlertid rådmannen om å vurdere ytterligere tiltak for å styrke kulturen
og samhandlingen ved enheten.
5.
Bystyret ser det som positivt at ny organisering av eiendomsforvaltningen i følge
rapporten har ført til:
a. bedre eiendomsfaglig kompetanse
b. økt samhandling
c. at ordningen oppleves som mindre byråkratisk
d. bedre servicekultur
e. enklere avtaleforhold
f. tydeligere rolle- og ansvarsfordeling
g. økt tilfredshet med driftsoperatørene
6.
Bystyret er kritiske til at følgende forhold i følge rapporten ikke fungerer tilfredsstillende:
a. avvikshåndtering
b. sentral kundebehandling
c. manglende bruker- og renholdstjenester
d. lite hensiktmessig økonomistyringsverktøy
e. fravær av nøkkeltall for forvaltning, drift og vedlikehold og gode effektivitetsmål
Bystyret ber rådmannen vurdere nærmere tiltak for å bedre disse forholdene. Bystyret ber
rådmannen fremme en sak for videre utvikling av Trondheim eiendom til formannskapet innen
februar 2009.
Saksordfører: Nils A Nesjan (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.

Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.
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2.

3.

4.

5.

6.

Bystyret er tilfreds med at den daglige driften i den nye enheten var på plass fra 1. januar 2006.
Bystyret ser det i tillegg som positivt at Trondheim eiendom i den samme perioden var en sterk
bidragsyter til at store nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter ble håndtert på en god måte.
Bystyret er kritiske til at denne sammenslåingsprosessen ikke ble godt nok forbredt.
Rådmannen må sørge for at mål og forventninger til denne type sammenslåingsprosesser blir
konkretisert og forstått av de involverte parter.
Bystyret ser det som positivt at det i dag er i ferd med å etablere seg en felles kultur i Trondheim
eiendom. Bystyret ber imidlertid rådmannen om å vurdere ytterligere tiltak for å styrke kulturen
og samhandlingen ved enheten.
Bystyret ser det som positivt at ny organisering av eiendomsforvaltningen i følge
rapporten har ført til:
a. bedre eiendomsfaglig kompetanse
b. økt samhandling
c. at ordningen oppleves som mindre byråkratisk
d. bedre servicekultur
e. enklere avtaleforhold
f. tydeligere rolle- og ansvarsfordeling
g. økt tilfredshet med driftsoperatørene
Bystyret er kritiske til at følgende forhold i følge rapporten ikke fungerer tilfredsstillende:
a. avvikshåndtering
b. sentral kundebehandling
c. manglende bruker- og renholdstjenester
d. lite hensiktmessig økonomistyringsverktøy
e. fravær av nøkkeltall for forvaltning, drift og vedlikehold og gode effektivitetsmål
Bystyret ber rådmannen vurdere nærmere tiltak for å bedre disse forholdene. Bystyret ber
rådmannen fremme en sak for videre utvikling av Trondheim eiendom til formannskapet innen
februar 2009.

Sak 139/08
HELHETLIG STUDENTPOLITIKK
INNSTILLING:
1.

2.

3.

Den strategiske satsingen for å befeste og utvikle posisjonen som landets foretrukne studiested
skal tydeliggjøres i kommunens langsiktige planer. Dette skal gjøres i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene, studentene, Trondheim Studentråd, StudiebyEN, SiT, næringslivet og
andre relevante lokale og regionale aktører.
Trondheim kommune skal være aktiv som pådriver og partner i arbeidet med å trekke nasjonale
og internasjonale studenter og forskere, og forskningsoppdrag til byen. Trondheim kommune
skal aktivt arbeide for at man får etablert et felles servicekontor hvor internasjonale studenter og
forskere kan får ordnet formalia rundt sitt opphold i Norge.
Trondheim kommune skal i partnerskap med andre legge til rette for studentenes velferd og
tilbud, frivillig arbeid og idrettstilbud. En avklaring av bruken av fengselstomta skal avklares
innen utgangen av 2008.
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4.

5.

Trondheim kommune skal være en pådriver for bedret statlig finansiering av studentboliger.
Trondheims andel av den samlede ramma til studentboligbygging må økes. Trondheim kommune
vil også i framtida stille seg positive til å stille rimelige tomter til disposisjon for SiT slik at antall
studentboliger kan økes.
Trondheim kommune skal i samarbeid med andre aktører aktivt bidra til at studentene har
karriere- og praksismuligheter i byen og regionen, og at næringsliv og offentlig virksomhet i byen
og regionen får den kompetansen som det er behov for. Det ses på som viktig å få med
næringslivet som en aktiv part i denne prosessen.
Trondheim kommunes ambisjon for studentpolitikken skal konkretiseres gjennom
handlingsprogram. Handlingsprogrammene skal utformes i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjonene, SiT, StudiebyEN og Sør-Trøndelag
fylkeskommune, næringslivet og arbeidslivets parter, herunder næringsforeninga. Det første
handlingsprogrammet skal legges fram til politisk behandling i løpet av 2009

Flertallsmerknad 1 - Ap, SV, R, KrF, H, FrP:
Trondheim by har også interesse av å beholde kontakten med studenter som flytter fra byen etter endt
studium med henblikk på fremtidig tilbakeflytting for jobb, næringsetablering og annet. Det bør
vurderes å etablere en digital alumnitjeneste/nettsamfunn for å holde kontakten med utflyttede
studenter og andre som har etablert et godt forhold til byen

Flertallsmerknad 2 - SV, KrF, H, FrP:
Studie- og forskningsmiljøene i Trondheim representerer en pådriverkraft også i byutviklingen. Det er
derfor viktig at kommunen støtter opp om, og ikke bremser utdanningsinstitusjonenes behov for
fremtidsrettet utbygging – og en mest mulig rasjonell samlokalisering. Her må det legges vekt på det
tverrfaglige behov og samarbeidspotensiale og den aktive miljøprofil byen ønsker.
Saksordfører: Torgeir Gimse (Ap)
Behandling:

Guri Melby (V) foreslo tillegg til innstillingens punkt 5:
I dette handlingsprogrammet må bygging av studentboliger være et prioritert tema.
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo:
1. Campusutvikling er et viktig virkemiddel for å styrke utdanningsinstitusjonene og utvikling av
studiebyen Trondheim. Trondheim kommune må derfor aktivt støtte opp om disse prosjektene og
sørge for rask og god saksbehandling.
2. Som første ledd i en nedtrapping og til slutt fjerning av eiendomsskatten, ber bystyret om at
studentsamskipnadens studentboliger fritas fra eiendomsskatt. Bystyret ber om at rådmannen
legger fram forslag på dette i budsjettforslaget for 2009.
Aage Borrmann (Ap) tok opp sitt forslag fra oppvekstkomiteens møte 13.8.2008, tillegg til pkt 4
(før siste setning):
Dette skal samordnes med kommuneplanen og en samlet kompetansepolitikk.
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Anette Ljosdal Havmo (H) fremmet følgende merknad pva H:
Byens studenter bør i større grad involveres i matematikk- og øvrig realfagsopplæring på
ungdomsskolen.
Kjetil Utne (H) tok opp Lars Tvetes forslag fra finans- og næringskomiteen 9.9.2008:
Tillegg til innstillingen pkt 3, siste setning: …..SiT, eller andre aktører, slik at antall studentboliger kan
økes.
Votering:
Innstillingen pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Utnes forslag 2 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Borrmanns forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Melbys forslag ble enstemmig vedtatt.
Enoksens forslag 1 ble vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2MDG).
Enoksens forslag 2 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
V, Sp, MDG, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknad 1.
Ap, V, Sp, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknad 2.
FrP, V, KrF, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra H, som dermed ble en
mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.

2.

3.

4.

5.

Den strategiske satsingen for å befeste og utvikle posisjonen som landets foretrukne studiested
skal tydeliggjøres i kommunens langsiktige planer. Dette skal gjøres i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene, studentene, Trondheim Studentråd, StudiebyEN, SiT, næringslivet og
andre relevante lokale og regionale aktører.
Trondheim kommune skal være aktiv som pådriver og partner i arbeidet med å trekke nasjonale
og internasjonale studenter og forskere, og forskningsoppdrag til byen. Trondheim kommune
skal aktivt arbeide for at man får etablert et felles servicekontor hvor internasjonale studenter og
forskere kan får ordnet formalia rundt sitt opphold i Norge.
Trondheim kommune skal i partnerskap med andre legge til rette for studentenes velferd og
tilbud, frivillig arbeid og idrettstilbud. En avklaring av bruken av fengselstomta skal avklares
innen utgangen av 2008.
Trondheim kommune skal være en pådriver for bedret statlig finansiering av studentboliger.
Trondheims andel av den samlede ramma til studentboligbygging må økes. Trondheim kommune
vil også i framtida stille seg positive til å stille rimelige tomter til disposisjon for SiT slik at antall
studentboliger kan økes.
Trondheim kommune skal i samarbeid med andre aktører aktivt bidra til at studentene har
karriere- og praksismuligheter i byen og regionen, og at næringsliv og offentlig virksomhet i byen
og regionen får den kompetansen som det er behov for. Dette skal samordnes med
kommuneplanen og en samlet kompetansepolitikk. Det ses på som viktig å få med næringslivet
som en aktiv part i denne prosessen.
Trondheim kommunes ambisjon for studentpolitikken skal konkretiseres gjennom
handlingsprogram. Handlingsprogrammene skal utformes i samarbeid med
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6.

utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjonene, SiT, StudiebyEN og Sør-Trøndelag
fylkeskommune, næringslivet og arbeidslivets parter, herunder næringsforeninga. Det første
handlingsprogrammet skal legges fram til politisk behandling i løpet av 2009. I dette
handlingsprogrammet må bygging av studentboliger være et prioritert tema.
Campusutvikling er et viktig virkemiddel for å styrke utdanningsinstitusjonene og utvikling av
studiebyen Trondheim. Trondheim kommune må derfor aktivt støtte opp om disse prosjektene
og sørge for rask og god saksbehandling.

Flertallsmerknad 1 - Ap, SV, R, KrF, H, FrP, V, Sp, MDG, PP, DEM:
Trondheim by har også interesse av å beholde kontakten med studenter som flytter fra byen etter endt
studium med henblikk på fremtidig tilbakeflytting for jobb, næringsetablering og annet. Det bør
vurderes å etablere en digital alumnitjeneste/nettsamfunn for å holde kontakten med utflyttede
studenter og andre som har etablert et godt forhold til byen
Flertallsmerknad 2 - SV, KrF, H, FrP, Ap, V, Sp, PP, DEM:
Studie- og forskningsmiljøene i Trondheim representerer en pådriverkraft også i byutviklingen. Det er
derfor viktig at kommunen støtter opp om, og ikke bremser utdanningsinstitusjonenes behov for
fremtidsrettet utbygging – og en mest mulig rasjonell samlokalisering. Her må det legges vekt på det
tverrfaglige behov og samarbeidspotensiale og den aktive miljøprofil byen ønsker.

Sak 140/08
OPPLÆRINGSTILBUDET FOR BARN OG UNGE MED VANSKER INNEN
AUTISMESPEKTERET
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar at det byomfattende opplæringstilbudet for elever med vansker innen
autismespekteret fortsatt skal lokaliseres til Åsveien skole. Elever ved Tonstad skole gis
muligheten for å fullføre grunnskoleløpet på Tonstad. Tilbudet på Tonstad skal videreføres som et
utvidet nærskoletilbud.
2. Tilbudet for ungdomstrinnet kan også gis ved Åsveien skole, men må samordnes med
ungdomstrinnsskoler i nærmiljøet. Det forutsettes at veiledning og samordning i forbindelse med
overgangen til videregående skole ivaretas.
3. Ressurssentret med ansvar for veiledning av nærskoler og andre, lokaliseres til Åsveien skole. Det
forutsettes et nært og godt samarbeid mellom de ulike skoler og fagmiljø slik at den kompetanse
som bl. a er utviklet ved Tonstad skole blir videreført. Ressurssenteret skal ha oppgaver innen
veiledning, pedagogisk utviklingsarbeide og metodikk i forhold til elever o.a. ved autismetilbudet i
Trondheim, nærskoler og samarbeidende enheter.
4. Rådmannen har fullmakt til å etablere mindre og egnede gruppetilbud ved nærskoler etter behov.
5. Rådmannen bes om å framlegge erfaringer med utviklingsarbeid og håndtering av elevtall til
formannskapet etter 2 års erfaring.
Bystyret ber om å få forelagt en foreløpig melding om utvikling av opplæringstilbudet høsten
2009.
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6.

Eventuelle budsjettilpasninger blir å avgjøre i forbindelse med økonomiplanbehandlingen.

Følgende FLERTALLSMERKNAD fra KrF, Ap, SV, RV, H, FrP følger saken:
Bystyret mener det er viktig at opplæringstilbudet gir et utvidet SFO tilbud.
Saksordfører: Monica Fornes (Ap)
Behandling:
Arnt Inge Enoksen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Igjennom mange år har Trondheim kommunes tilbud til autister bygget seg opp til å bli sterkt anerkjent
nasjonalt. Dette har sørget for at Trondheim kommune har mottatt søkere fra mennesker uten en
naturlig tilknytting til byen. Bystyret vil trekke fram behovet for en nasjonal fullfinansiering av et slikt
tilbud for å unngå at blant annet Trondheim kommune blir skadelidene på grunn av dette. Samtidig vil
bystyret trekke fram behovet for å ivareta, videreutvikle og utbre denne kompetansen.
Anette Ljosdal Havmo (H) tok opp rådmannens opprinnelige innstilling:
1. Bystyret fastholder at byomfattende opplæringstilbud og kompetansebase for elever med vansker
innen autismespekteret skal være ved Tonstad skole. Tilbudet dimensjoneres til 20 – 25 plasser,
men med kapasitet til 30 elever gjennom bruk av paviljonger.
2. Elever ved Åsveien skole gis mulighet for å fullføre grunnskoleløpet der.
3. Rådmannen har fullmakt til å etablere mindre gruppetilbud ved nærskoler etter behov.
4. Rådmannen bes om å framlegge erfaringer med utviklingsarbeid og håndtering av elevtall til
formannskapet etter 2 års erfaring.
5. Eventuelle budsjettilpasninger blir å avgjøre i forbindelse med økonomiplanbehandlingen.
Hilde Opoku (SV) tok opp rådmannens opprinnelige innstilling pkt 1 og 2:
1. Bystyret fastholder at byomfattende opplæringstilbud og kompetansebase for elever med vansker
innen autismespekteret skal være ved Tonstad skole. Tilbudet dimensjoneres til 20 – 25 plasser,
men med kapasitet til 30 elever gjennom bruk av paviljonger.
2. Elever ved Åsveien skole gis mulighet for å fullføre grunnskoleløpet der.
Tone Sofie Aglen (Sp) foreslo
1. Alternativ til innstillingen pkt 3:
Ressurssenteret med ansvar for veiledning av nærskoler og andre, lokaliseres til Åsveien skole.
Det forutsettes et nært og godt samarbeid mellom de ulike skoler og fagmiljø. Tonstad skole har
opparbeidet stor kompetanse. Denne kompetansen skal videreføres og nyttiggjøres i
kompetansebygging og veiledning. Ressurssenteret skal ha oppgaver innen veiledning, pedagogisk
utviklingsarbeid og metodikk i forhold til elever o.a ved autismetilbudet i Trondheim, nærskoler og
samarbeidende enheter.
2. Tilleggsforslag:
Bystyret fastholder målet om en inkluderende skole. Uavhengig av lokalisering står rammene og
målene for det framtidige opplæringstilbudet fra bystyresak 152/06 fast. Dette innebærer behovet
for å gi et bedre opplæringstilbud til flere, ikke minst til de som får tilbud i nærskolen.
Dorte Stevik Ommedal (KrF) tok opp sin merknad nr 5 fra oppvekstkomiteen 10.9.2008:
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Ved nybygg for autismetilbudet må det legges stor vekt på at lokalene tilfredstiller faglige krav og at
bygget er universelt utformet.
Votering:
Havmos forslag fikk 29 stemmer (13H, 7SV, 3V, 2Sp, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstilllingen pkt 1 og 2 og Opokus forslag ble innstillingen vedtatt mot
29 stemmer (13H, 7SV, 3V, 2Sp, 2MDG, 1PP, 1DEM) avgitt for Opokus forslag.
Ved alternativ votering mellom innstilllingen pkt 3 og Aglens forslag 1 ble Aglens forslag vedtatt mot
13 stemmer (13FrP) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt 4-6 ble enstemmig vedtatt.
Aglens forslag 2 ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
Sp, MDG, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
Ap, H, FrP, SV, V, R, Sp, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF.
VEDTAK:
1. Bystyret vedtar at det byomfattende opplæringstilbudet for elever med vansker innen
autismespekteret fortsatt skal lokaliseres til Åsveien skole. Elever ved Tonstad skole gis
muligheten for å fullføre grunnskoleløpet på Tonstad. Tilbudet på Tonstad skal videreføres
som et utvidet nærskoletilbud.
2. Tilbudet for ungdomstrinnet kan også gis ved Åsveien skole, men må samordnes med
ungdomstrinnsskoler i nærmiljøet. Det forutsettes at veiledning og samordning i forbindelse
med overgangen til videregående skole ivaretas.
3. Ressurssenteret med ansvar for veiledning av nærskoler og andre, lokaliseres til Åsveien
skole. Det forutsettes et nært og godt samarbeid mellom de ulike skoler og fagmiljø. Tonstad
skole har opparbeidet stor kompetanse. Denne kompetansen skal videreføres og nyttiggjøres i
kompetansebygging og veiledning. Ressurssenteret skal ha oppgaver innen veiledning,
pedagogisk utviklingsarbeid og metodikk i forhold til elever o.a ved autismetilbudet i
Trondheim, nærskoler og samarbeidende enheter.
4. Rådmannen har fullmakt til å etablere mindre og egnede gruppetilbud ved nærskoler etter
behov.
5. Rådmannen bes om å framlegge erfaringer med utviklingsarbeid og håndtering av elevtall til
formannskapet etter 2 års erfaring.
Bystyret ber om å få forelagt en foreløpig melding om utvikling av opplæringstilbudet høsten
2009.
6. Eventuelle budsjettilpasninger blir å avgjøre i forbindelse med økonomiplanbehandlingen.
7. Bystyret fastholder målet om en inkluderende skole. Uavhengig av lokalisering står rammene
og målene for det framtidige opplæringstilbudet fra bystyresak 152/06 fast. Dette innebærer
behovet for å gi et bedre opplæringstilbud til flere, ikke minst til de som får tilbud i nærskolen.
FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, SV, R, H, FrP, Sp, MDG, PP, DEM:
Bystyret mener det er viktig at opplæringstilbudet gir et utvidet SFO tilbud.
FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, H, FrP, SV, V, R, Sp, MDG, PP, DEM:
Ved nybygg for autismetilbudet må det legges stor vekt på at lokalene tilfredstiller faglige krav og at
bygget er universelt utformet.
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Sak 141/08
E6 TRONDHEIM - STJØRDAL: ØKTE KOSTNADSOVERSLAG
INNSTILLING:
Trondheim kommune stiller seg positiv til følgende endringer i planene for E6 Trondheim - Stjørdal:
- Inndekning av økte prosjektkostnader med økte bompengemidler
- Utvidelse av bompengeperioden fra i overkant av 14 år til i overkant av 15 år
- Økt garantiforpliktelse med samme relativ fordeling mellom garantistene som vedtatt i desember
2006.
Trondheim kommune vil likevel peke på at den statlige andelen i prosjektet må økes mer enn
konsumprisindeksen. Kostnadsøkningen i entreprenørmarkedet har vært betydelig de seinere år, og en
del av kostnadsøkningene kan knyttes til nye statlige krav, blant annet om tunnelsikring.
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune stiller simpel garanti for det lånebeløp som
Trondheim Bomveiselskap AS må ta opp for å finansiere bygging av parsellen Nidelv bru – Grillstad.
Garantibeløpet er begrenset oppad til 1.650 mill kr. og fordeles likt mellom garantistene.
Garantiansvaret utløper i 2028 og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Behandling:
Lars Tvete (H) foreslo:
Trafikkprognosene for E6 Øst har vist seg å bli overskredet kraftig. Trafikkbelastningen på vegen
synes derfor å bli vesentlig høyere enn antatt på både hovedveg og endeparseller enn da de ble
planlagt. Planlegging av videre utbygging av vegen til full firefelts motorveg bør derfor startes opp
umiddelbart, og realiseres parallelt ,ed utbyggingen av endeparsellene. Dette er også viktig da
endeparsellene vil ha høyere kapasitet enn hovedvegen. Utbygging av firefelts motorveg er også viktig
av trafikksikkerhetsgrunner, særlig for tunnelenes vedkommende.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo alternativ til innstillingen:
Bystyret forutsetter at alle økte kostnader for E6 Trondheim – Stjørdal fullfinansieres gjennom statlige
midler.
Bystyret avviser således inndekning av økte prosjektkostnader gjennom økte bompengemidler og
utvidelse av bompengeperioden fra 14 til 15 år.
Bystyret finner det helt uakseptabelt at kostnadsanslaget for prosjektet er økt med 44 % ift hva som
var anslått for bare to år siden, og anser det urimelig at en slik kostnadssprekk skal belastes bilistene i
form av mer bompenger.
Votering:
Dahlberg Hauges forslag fikk 14 stemmer (13FrP, DEM) og falt.
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Innstillingen ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
Tvetes forslag fikk 28 stemmer (13H, 13FrP, 1PP, 1DEM) og falt.

VEDTAK:
Trondheim kommune stiller seg positiv til følgende endringer i planene for E6 Trondheim - Stjørdal:
- Inndekning av økte prosjektkostnader med økte bompengemidler
- Utvidelse av bompengeperioden fra i overkant av 14 år til i overkant av 15 år
- Økt garantiforpliktelse med samme relativ fordeling mellom garantistene som vedtatt i desember
2006.
Trondheim kommune vil likevel peke på at den statlige andelen i prosjektet må økes mer enn
konsumprisindeksen. Kostnadsøkningen i entreprenørmarkedet har vært betydelig de seinere år, og en
del av kostnadsøkningene kan knyttes til nye statlige krav, blant annet om tunnelsikring.
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune stiller simpel garanti for det lånebeløp som
Trondheim Bomveiselskap AS må ta opp for å finansiere bygging av parsellen Nidelv bru – Grillstad.
Garantibeløpet er begrenset oppad til 1.650 mill kr. og fordeles likt mellom garantistene.
Garantiansvaret utløper i 2028 og nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet.

Sak 145/08
E6 TRONDHEIM-STJØRDAL, FROSTAVEIEN 3, ENDRING AV
REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV HUS
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for del av Frostavegen 3 (411/249) og del av
vegareal (229/411, 113) som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune,
utarbeidet og fremmet av Statens Vegvesen i samarbeid med Trondheim kommune. Plankartet er
datert 06.05.2008. Bestemmelsene er sist datert 06.05.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 28-1 nr. 1.
Saksordfører: Karianne Holt (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for del av Frostavegen 3 (411/249) og del av
vegareal (229/411, 113) som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune,
utarbeidet og fremmet av Statens Vegvesen i samarbeid med Trondheim kommune. Plankartet er
datert 06.05.2008. Bestemmelsene er sist datert 06.05.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 28-1 nr. 1.

Sak 142/08
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007 - 2018 BYSTYRETS ENDRINGER 27.09.07,
SLUTTBEHANDLING ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende endringer i kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.09.07:
A: Ny bestemmelse om bygging over søppelfylling/deponi:
Bystyrets endringsvedtak 27.09.07 gis rettsvirkning.
B: Grøntdrag på Nedre Bakklandet legges inn som fremtidig grønnstruktur:
Bystyrets endringsforslag opprettholdes delvis ved at eiendom 407/79 inntas i fremtidig
grønnstruktur, jf. kartutsnitt i saksutredningen. Endringen gis rettsvirkning.
C: Markagrensa ved Trolla justeres ved at den flyttes tilbake til før siste endring (2002):
Bystyrets endringsvedtak 27.09.07 gis rettsvirkning.
D: Markagrensa ved Granåsen skisenter endres slik at utvikling av idrettssenter tas ut av marka:
Bystyrets endringsforslag 27.09.07 gis rettsvirkning.
E: Framtidig utbyggingsområde på Rye utvides til å strekke seg fram til Bjøra:
Bystyrets endringsforslag 27.09.07 gis rettsvirkning.
F: Del av areal for tettbebyggelse nord for Rye skole og vest for Rv 707 endres til ervervsformål:
Areal nord for Rye skole og vest for Rv 707 vises som båndlagt område for fremtidig
regulering, med sikte på nærmere avklaring av arealbruk og grunnforhold. Endringen
gis rettsvirkning.
G: Del av arealdelen som gjelder Havstein:
Et 20 m bredt belte sørøst for bebyggelsen på Havstein gård vises som byggeområde
framtidig grønnstruktur, det resterende av arealet som er unntatt rettsvirkning vises
som byggeområde tettbebyggelse, jf. kartutsnitt i saksfutredningen. Det forutsettes
offentlig tilgjengelighet gjennom det viste byggeområde fremtidig grønnstruktur.
Endringen gis rettsvirkning.
H: Mule Østre, gnr. 226, bnr. 1, inntas som nytt utbyggingsareal på Spongdal:
Gnr. 226, bnr. 1 vises som båndlagt område for fremtidig regulering, med sikte på at
området utnyttes til boligformål dersom grunnforholdene dokumenteres forsvarlig
ivaretatt. Endringen gis rettsvirkning.
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Kartutsnitt som viser illustrasjon av bystyrets endringsforslag vedtatt i møte 27.09.07, samt
rådmannens nye forslag etter offentlig ettersyn for endring B,F,G og H, framgår av saksfremlegget og i
vedlegg 4. Kart M=1:30.000, datert 30.07.2008 med endringen inntatt i gjeldende arealdel følger
saken og vedtas som rettsgyldig kart for endringene.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, annet ledd og gis rettsvirkning i henhold til
bygningslovens §20-6.
Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende endringer i kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.09.07:
A: Ny bestemmelse om bygging over søppelfylling/deponi:
Bystyrets endringsvedtak 27.09.07 gis rettsvirkning.
B: Grøntdrag på Nedre Bakklandet legges inn som fremtidig grønnstruktur:
Bystyrets endringsforslag opprettholdes delvis ved at eiendom 407/79 inntas i fremtidig
grønnstruktur, jf. kartutsnitt i saksutredningen. Endringen gis rettsvirkning.
C: Markagrensa ved Trolla justeres ved at den flyttes tilbake til før siste endring (2002):
Bystyrets endringsvedtak 27.09.07 gis rettsvirkning.
D: Markagrensa ved Granåsen skisenter endres slik at utvikling av idrettssenter tas ut av marka:
Bystyrets endringsforslag 27.09.07 gis rettsvirkning.
E: Framtidig utbyggingsområde på Rye utvides til å strekke seg fram til Bjøra:
Bystyrets endringsforslag 27.09.07 gis rettsvirkning.
F: Del av areal for tettbebyggelse nord for Rye skole og vest for Rv 707 endres til ervervsformål:
Areal nord for Rye skole og vest for Rv 707 vises som båndlagt område for fremtidig
regulering, med sikte på nærmere avklaring av arealbruk og grunnforhold. Endringen
gis rettsvirkning.
G: Del av arealdelen som gjelder Havstein:
Et 20 m bredt belte sørøst for bebyggelsen på Havstein gård vises som byggeområde
framtidig grønnstruktur, det resterende av arealet som er unntatt rettsvirkning vises
som byggeområde tettbebyggelse, jf. kartutsnitt i saksfutredningen. Det forutsettes
offentlig tilgjengelighet gjennom det viste byggeområde fremtidig grønnstruktur.
Endringen gis rettsvirkning.
H: Mule Østre, gnr. 226, bnr. 1, inntas som nytt utbyggingsareal på Spongdal:
Gnr. 226, bnr. 1 vises som båndlagt område for fremtidig regulering, med sikte på at
området utnyttes til boligformål dersom grunnforholdene dokumenteres forsvarlig
ivaretatt. Endringen gis rettsvirkning.
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Kartutsnitt som viser illustrasjon av bystyrets endringsforslag vedtatt i møte 27.09.07, samt
rådmannens nye forslag etter offentlig ettersyn for endring B,F,G og H, framgår av saksfremlegget og i
vedlegg 4. Kart M=1:30.000, datert 30.07.2008 med endringen inntatt i gjeldende arealdel følger
saken og vedtas som rettsgyldig kart for endringene.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, annet ledd og gis rettsvirkning i henhold til
bygningslovens §20-6.

Sak 148/08
VALGLOVEN - DELEGERING AV MYNDIGHET
INNSTILLING:
Bystyret delegerer til valgstyret, det vil si formannskapet satt som valgstyre, å ta beslutninger i hht
valglovens §§ 4.2 og 9.3.
Delegasjonen innarbeides i vedtatt delegeringsreglement for Trondheim kommune.
Saksordfører: Lars Tvete (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret delegerer til valgstyret, det vil si formannskapet satt som valgstyre, å ta beslutninger i hht
valglovens §§ 4.2 og 9.3.
Delegasjonen innarbeides i vedtatt delegeringsreglement for Trondheim kommune.

Sak 144/08
NEDRE RANHEIM, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR DEL AV
NYTT HOVEDVEGSYSTEM
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Nedre Ranheim, del av nytt hovedvegsystem som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune senest datert 3.7.08 med bestemmelser senest datert
3.7.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Per Digre (Ap).
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Nedre Ranheim, del av nytt hovedvegsystem som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune senest datert 3.7.08 med bestemmelser senest datert
3.7.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 146/08
NEDRE BAKKLANDET 83/85 OG INNHERREDSVEIEN 1 OG 3, FORNYET SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN MED RISIKOANALYSE OG
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
1.
Bystyret har fått seg forelagt sak om reguleringsplan for Nedre Bakklandet 83/85 og
Innherredsveien 1-3, herunder områdestabilitet for del av Nedre Bakklandet kvikkleiresone,
samt forslag til særskilt bestemmelse om grunnforhold.
2.
Bystyret vedtar reguleringsplan som vist på kart sist revidert 12.10.04 og bestemmelser senest
datert 01.11.04 – med risikoanalyse og bestemmelse om grunnforhold.
3.
Særskilt bestemmelse om grunnforhold som beskrevet i saksfremlegg, tas inn i det sett med
reguleringsbestemmelser som foreligger.
4.
I området K2 skal det bygges minimum 3-roms leiligheter.
Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG).
Behandling:

Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 11.9.2008:
Byggeområde K3 taes ut av planen. Det planlagte tårn (2 etasjer over nåværende høyde) vil i tillegg til
å skjemme bebyggelsen ødelegge utsikt og solforhold for en rekke naboer.
Torleif Hugdahl (SV) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 11.9.2008:
Tillegg til reg.best. § 3.1.4: Boliger i alle områder skal være over 40m2.
Jan Bojer Vindheim (MDG) fremmet følgende merknad pva MDG:
Bystyrets godkjenning av reguleringsplanen innebærer ikke at risikostatus for kvikkleiresonen på
Nedre Bakklandet endres.
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Tone Stav (H) foreslo:
Innstillingens punkt 4 lydende "I området K2 skal det bygges minimum 3-roms leiligheter" utgår.
Votering:
Innstillingen pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 4 ble vedtatt mot 33 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM).
Nilsens forslag fikk 3 stemmer (2MDG, 1DEM) og falt.
Hugdahls forslag fikk 12 stemmer (7SV, 3R, 2MDG) og falt.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra MDG, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.

2.
3.
4.

Bystyret har fått seg forelagt sak om reguleringsplan for Nedre Bakklandet 83/85 og
Innherredsveien 1-3, herunder områdestabilitet for del av Nedre Bakklandet kvikkleiresone,
samt forslag til særskilt bestemmelse om grunnforhold.
Bystyret vedtar reguleringsplan som vist på kart sist revidert 12.10.04 og bestemmelser senest
datert 01.11.04 – med risikoanalyse og bestemmelse om grunnforhold.
Særskilt bestemmelse om grunnforhold som beskrevet i saksfremlegg, tas inn i det sett med
reguleringsbestemmelser som foreligger.
I området K2 skal det bygges minimum 3-roms leiligheter.

Sak 152/08
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV/SUPPLERINGSVALG ARBEIDERPARTIET
Forslag til innstilling:
Trine Sumstad Wigtil, Ap, innvilges fritak fra sitt verv som medlem av Klientutvalget.
Sissel Trønsdal, Ap, velges som nytt fast medlem av Klientutvalget med personlig varamedlem
Kristin Sæther, Ap.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Trine Sumstad Wigtil, Ap, innvilges fritak fra sitt verv som medlem av Klientutvalget.
Sissel Trønsdal, Ap, velges som nytt fast medlem av Klientutvalget med personlig varamedlem
Kristin Sæther, Ap.

Sak 153/08
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SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON, REPRESENTANT FRA
FREMSKRITTSPARTIET
Forslag til innstilling:
Sissel Kotte, FrP, innvilges forlenget permisjon fra sine kommunale verv i perioden 01.01.2009 –
31.12.2009.
Eva H Mohn fortsetter som fast medlem i bystyret og kontrollkomiteen i samme periode.
Eva H Mohn går ut som vara i Finans- og næringskomiteen og Oppvekstkomiteen i samme periode.
Atle Maaø fortsetter som siste vara i Finans- og næringskomiteen og Oppvekstkomiteen i samme
periode.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Sissel Kotte, FrP, innvilges forlenget permisjon fra sine kommunale verv i perioden 01.01.2009 –
31.12.2009.
Eva H Mohn fortsetter som fast medlem i bystyret og kontrollkomiteen i samme periode.
Eva H Mohn går ut som vara i Finans- og næringskomiteen og Oppvekstkomiteen i samme periode.
Atle Maaø fortsetter som siste vara i Finans- og næringskomiteen og Oppvekstkomiteen i samme
periode.

Sak 154/2008
ENDRINGER FOR SENTERPARTIET
Forslag til innstilling:
Johanne Storler, Sp, velges som vararepresentant nr. 6 for de faste representantene nr. 3-8
i Finans- og næringskomiteen for resten av valgperioden.
Behandling:
Sakspapirer var lagt ut på plassene.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Johanne Storler, Sp, velges som vararepresentant nr. 6 for de faste representantene nr. 3-8
i Finans- og næringskomiteen for resten av valgperioden.
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Sak 143/08
ØVRE FERSTADVEG 15 B GNR 13 BNR 1386, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Saken sendes tilbake til rådmannen for følgende endringer:
1. Planene må omarbeides slik at det blir tre boenheter på området og maksimalt 30%
utnyttelsesgrad av arealet.
2. Byggene skal være tilbaketrukket fra skråningen mot sørvest slik at silhuetten sett fra General
Bangs vei ikke skal få betydelig endring.
3. Byggehøyden begrenses med en etasje i forhold til tegninger.
Saksordfører: Hans Borge (FrP)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 147/08
KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - STATUS OG RAPPORTERING
ETTER FØRSTE HALVÅR 2008.
INNSTILLING:
Bystyret tar status og rapportering etter første halvår 2008,
kraftfondet – Trondheim kommune – til orientering.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 149/08
NY KJØREFIL MOT SJETNEMARKA PRIVAT FORSLAG FRA HARALD BERG OG
SVEIN OTTO NILSEN
INNSTILLING:
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Bystyret ser at en ombygging vil gi bedre kapasitet krysset og gi et mer oversiktlig trafikkbilde i
området. Rampen fra Tonstadkrysset til rundkjøringen med Østre Rosten er en del av E6. Østre
Rosten er fylkesveg. Bystyret vil nå oversende forslaget til utbedring til Statens vegvesen og
fylkeskommunen for prioritering innafor sine budsjett på riks- og fylkesvegnettet.
Saksordfører: Roar Aas (Ap).
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 150/08
SANITÆRANLEGG VED BYENS BADEPLASSER
INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten til å innføre reklamefinansiert drift av de sanitæranlegg som
skal oppgraderes på badeplassene i Trondheim.
Man kan også vurdere om det finnes eventuelt andre områder hvor slike sanitæranlegg kan være
aktuelt med en slik ordning. Det er mange områder i Trondheim hvor mye folk ferdes og hvor gode
sanitæranlegg mangler.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, MDG, V, SV, H følger saken:
Det forutsettes at saken går til tilbake til Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for en åpen
høringsprosess som involverer Trondheims befolkning.
Saksordfører: Jorunn Kofoed (FrP)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 151/08
NARKOTIKA I TRONDHEIMSSKOLEN MÅ BEKJEMPES
INNSTILLING:
Bystyret avviser Svein Otto Nilsens private forslag ”Narkotika i Trondheimsskolen må bekjempes”.
Saksordfører: Arnt-Inge Enoksen (FrP)
Behandling:
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Saken utsettes.

Møtet hevet kl. 2210

Rita Ottervik
ordfører

Merethe Baustad Ranum
Kari Aarnes
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