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Tor Åm, Gerhard Dalen, Elin Rognes Solbu og revisjonsdirektør Per Olav
Nilsen
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Til stede 80 representanter ved møtestart.
De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Ordfører opplyste om at det var meldt følgende inhabiliteter til dagens møte:
Lars Tvete (H) jf forvaltningslovens § 6e i sak 101/08 Bispegata 4 da han sitter i styret for Thomas
Angells Stiftelse.
I samme sak er også rådmann Inge Nordeide inhabil jf forvaltningslovens § 6 andre ledd, da han skal
begynne å arbeide i Thomas Angels stiftelse når han er sluttet som rådmann. Det har ført til at
ordfører er ansvarlig for fremlegging av alle sakene som går på fritak for eiendomsskatt, det gjelder
sakene 98 tom 104/08
Det ble i møte 22.05 tatt stilling til om styrets representanter i pensjonskassen er inhabil og ikke kan
behandle sak 84/08 Pensjonskassens årsrapport. Det ble i dette møtet konkludert med at de er habil
i hht forvaltningslovens bestemmelser. Det er videre sjekket i forhold til forsikringslovens
bestemmelser. Pensjonskassen er en selveiende institusjon etablert av kommunen. Men det er 100%
kommunalt eid og styrerepresentanter i selskap som er 100% eid av kommunen er ikke inhabil jf
forvaltningslovens § 6d . Det er heller ingen særegne forhold i årsmeldingen som gjør det nødvendig
for bystyrerepresentantene som også er styrerepresentanter å bli ansett som inhabil i forhold til
samme lovs § 6 andre ledd.
Det var ingen innsigelser til de øvrige representantenes habilitet
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.

Det var meldt følgende kortspørsmål (08/16): Utsatt fra møte 12.06.2008:
1. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Ambulerende skjenkebevilling

Det var meldt følgende interpellasjoner (08/16): Utsatt fra møte 12.06.2008:
1. Fra Anette Havmo (H):
Bestillerportal med et fylkesdekkende tjenestetilbud for barnevernet
2. Fra Jon Steinar Gudmundsson (H):
Mindre utslipp fra vedovner
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Ordfører opplyste at disse ville bli behandlet dersom møtet blir ferdig med ordinære saker før kl
21.30.
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SAKSLISTE
Saksnr.
55/08

Arkivsaksnr.
08/8347
KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP /
ÅRSBERETNING FOR 2007.

58/08

06/12130
ÅRSRAPPORT 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I
TRONDHEIM

80/08

08/16552
ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2007

81/08

00/18489
ÅRSRAPPORT FOR 2007 FRA TILSYNSUTVALGA

82/08

08/4854
ÅRSMELDING 2007 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM

83/08

08/5104
ÅRSMELDING 2007 - KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE (TIDLIGERE KOMMUNALT RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE)

84/08

08/15191
PENSJONSKASSENS ÅRSRAPPORT FOR 2007

87/08

07/12646
FORVALTNINGSREVISJON - MÅL- OG RESULTATSTYRING I
TRONDHEIM KOMMUNE

89/08

08/16927
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
TRONDHEIM PARKERING KF

90/08

08/16927
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2007
FOR STAVNE GÅRD KF

91/08

08/17048
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON

92/08

08/17047
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ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
KONTROLLKOMITEEN

95/08

06/39123
REVISJON AV KOMMUNEPLANEN PLANSTRATEGI HØRINGSUTKAST

96/08

08/1582
ORGANISERINGEN AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS (TRV)

98/08

08/7280
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2008

99/08

07/32465
RANHEIMSVEGEN 185 - 187 - 189, GNR 23 BNR 720 SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

100/08

07/32495
OLE HOGSTADSVEG 16B - GNR 51 BNR 271 - SØKNAD OM FRITAK
FOR EIENDOMSSKATT

101/08

07/32509
BISPEGATA 4- GNR 400 BNR 83 SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

102/08

07/22019
TEGLBRENNEVEIEN 7 - GNR 408 BNR 2 SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

103/08

07/25837
MELLOMILA 34, GNR 416 BNR 35, SNR 11 OG 12 - SØKNAD OM
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

104/08

07/40732
HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT

110/08

07/14524
ØVRE FLATÅSVEG 3 OG KNAUSEN, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING

113/08

08/8390
TRONDHEIM PARKERING KF- VEDTEKTSENDRING
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114/08

08/17544
GEBYR FOR BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM. STATUS 2007/08
OG VIDEREFØRING

115/08

08/9278
MENNESKER SOM ER RAMMET AV TINNITUS

116/08

08/19801
GRATIS INNGANG PÅ MUSEER I TRONDHEIM

117/08

08/20065
OBLAT FOR ENKLERE PARKERING FOR ANSATTE I
HJEMMETJENESTEN
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Sak 55/08
KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING
FOR 2007.
INNSTILLING:
1.
Bystyret tar Kraftfondet – Trondheim kommune årsregnskap / årsberetning for 2007 til
orientering.
2.

Bystyret tar til orientering disponeringen av fondets avkastning slik det framgår av
saksframstillingen. Endelig vedtak gjøres ved behandlingen av Trondheim kommunes
regnskap og årsberetning for år 2007.

Saksordfører: Arne Byrkjeflot (Rødt)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.

Bystyret tar Kraftfondet – Trondheim kommune årsregnskap / årsberetning for 2007 til
orientering.
Bystyret tar til orientering disponeringen av fondets avkastning slik det framgår av
saksframstillingen. Endelig vedtak gjøres ved behandlingen av Trondheim kommunes
regnskap og årsberetning for år 2007.

Sak 58/08
ÅRSRAPPORT 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM
INNSTILLING:
Årsrapport for 2007 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering
Saksordfører: Trond Svenkerud (PP)
Behandling:
Michael Setsaas (H) tok opp merknad fra H, FrP, PP fra helse- og velferdskomiteen 9.4.2008:
1. Bystyret deler den bekymring for situasjonen i eldreomsorgen som Helse- og omsorgsombudet gir
uttrykk for og ber om at rådmannen:
a) fortsetter arbeidet med å øke reelt antall nye plasser i sykehjem/helse- og velferdssenter
b) intensiverer prosessen med å gjøre to-sengs rom til ensengsrom
c) iverksetter strakstiltak for å få ned ventetiden for å få en langtidsplass.
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2. Bystyret ber om at rådmannen gir en statusrapport vedrørende ovennevnte punkter i forbindelse
med økonomiplanen for 2009 – 12.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
DEM sluttet seg til merknaden fra H m fl, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Årsrapport for 2007 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering

Sak 82/08
ÅRSMELDING 2007 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM
INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding for 2007 fra Eldrerådet til orientering.
Saksordfører: Sissel Trønsdal (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding for 2007 fra Eldrerådet til orientering.

Sak 80/08
ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2007
INNSTILLING:
Bystyret tar Klientutvalgets årsrapport 2007 til orientering.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV og H følger saken videre:
Bystyret mener det er viktig å verdsette den innsatsen som pårørende gjør for sine nærmeste, og har
i flere saker behandlet omsorgslønn og familieavtale.
Familiepleieavtalen ble vedtatt som en prøveordning 24.05.07, og ordningen ble vedtatt evaluert
etter 2 år.
Bystyret imøteser evalueringen, og vil se på ordningen med omsorgslønn i sammenheng med denne.
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Saksordfører: Mona Bjørn (Rødt)
Behandling:
Torleif Hugdahl (SV) foreslo pva SV og Ap:
Bystyret ber om en sak fra Rådmannen hva angår Klientutvalgets arbeid og rolle. Det må legges vekt
på om dagens ordning sikrer rimelig grad av likebehandling og om Bystyrets vedtak og politiske
føringer blir gjennomført. Utvalgets rolle som samarbeidsorgan for Rådmannen ift. gjennomføring av
vedtak og dets rolle som ”påpasser” av om vedtak blir gjennomført må også drøftes. Det bes om en
vurdering av eventuelle alternative organisering for å sikre en god klagebehandling.
Terje Østhus (FrP) foreslo:
Bystyret ber rådmannen utarbeide kontrollrutiner som sikrer oppfølging av de vedtak som fattes i
klientutvalget.
Terje Østhus (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Bystyret mener det er uheldig at ulike tolkninger av tildelingskriterier vanskeliggjør arbeidet med
tildeling av omsorgslønn. Bystyret er imidlertid av den oppfatning at ressursene på området har stor
betydning for hvordan ordningen fungerer. Dette bør ha høy prioritet ved kommende
budsjettbehandling i bystyret. En større satsing på omsorgslønn vil kunne ha positiv effekt på presset
på kommunens tjenester, gjennom pårørende som avhjelper kommunens omsorgstilbud. Bystyret
mener det er viktig å verdsette den innsats som pårørende gjør for sine nærmeste, og vil derfor
påpeke at det er nødvendig å følge opp ordningen i forhold til nivå og omfang.
Votering: (79 representanter til stede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hugdahls forslag ble vedtatt mot 33 stemmer (12H, 11FrP, 3KrF, 3V, 3R, 1DEM).
Østhus’ forslag fikk 37 stemmer (11FrP, 7SV, 3KrF, 3R, 2MDG, 1DEM) og falt.
V, KrF, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret tar Klientutvalgets årsrapport 2007 til orientering.
Bystyret ber om en sak fra Rådmannen hva angår Klientutvalgets arbeid og rolle. Det må legges vekt
på om dagens ordning sikrer rimelig grad av likebehandling og om Bystyrets vedtak og politiske
føringer blir gjennomført. Utvalgets rolle som samarbeidsorgan for Rådmannen ift. gjennomføring av
vedtak og dets rolle som ”påpasser” av om vedtak blir gjennomført må også drøftes. Det bes om en
vurdering av eventuelle alternative organisering for å sikre en god klagebehandling.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H:
Bystyret mener det er viktig å verdsette den innsatsen som pårørende gjør for sine nærmeste, og har
i flere saker behandlet omsorgslønn og familieavtale.
Familiepleieavtalen ble vedtatt som en prøveordning 24.05.07, og ordningen ble vedtatt evaluert
etter 2 år.
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Bystyret imøteser evalueringen, og vil se på ordningen med omsorgslønn i sammenheng med denne.

Sak 83/08
ÅRSMELDING 2007 - KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE (TIDLIGERE KOMMUNALT RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE)
INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding for 2007 fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til
orientering.
Saksordfører: Terje Justin Østhus (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding for 2007 fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til
orientering.

Sak 84/08
PENSJONSKASSENS ÅRSRAPPORT FOR 2007
INNSTILLING:
Årsrapporten 2007 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Årsrapporten 2007 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.

Sak 89/08
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ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM
PARKERING KF
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner årsregnskap og årsrapport 2007 for Trondheim parkering KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.
Saksordfører: Arne Bjørlykke (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner årsregnskap og årsrapport 2007 for Trondheim parkering KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.

Sak 90/08
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2007 FOR STAVNE
GÅRD KF
INNSTILLING
Bystyret godkjenner årsregnskap og årsrapport 2007 for Stavne gård KF. Årsoverskuddet
disponeres i samsvar med styrets forslag.
Saksordfører: Arne Bjørlykke (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner årsregnskap og årsrapport 2007 for Stavne gård KF. Årsoverskuddet
disponeres i samsvar med styrets forslag.

-

Morten Kokaas (FrP), Kristian Skinderhaug (Sp) og Vibeke Sivertsen (Ap)
tiltrådte.
83 medlemmer til stede.
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Sak 96/08
ORGANISERINGEN AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS (TRV)
INNSTILLING:
1. Trondheim kommune overtar et direkte eierskap for Renholdsverket AS fra og med 2009
2. Rådmannen bes fremme en sak om dette i løpet av høsten 2008. I denne saken bes også
rådmannen vurdere de praktiske og økonomiske konsekvensene av å organisere
Renholdsverket AS sin virksomhet som en kommunal enhet/kommunalt foretak. Rådmannen
bes også om å vurdere hvorvidt eiendommer som i dag ligger i TRV, men som er tilknyttet
Renholdsverkets virksomhet, bør overføres til kommunen.
3. Retura videreføres som et aksjeselskap
Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp, MDG alternativ til innstillingen:
Bystyret mener at den framtidig organiseringa av TRV er en viktig miljøavgjørelse. Bystyret finner det
riktig å avvente den endelige beslutninga om organisasjonsmodell til Rådmannen har framlagt forslag
til Avfallsplan for Trondheim kommune, da denne planen ville inneholde viktige forutsetninger for
framtidig drift.
I tillegg bes Rådmannen legge fram ei vurdering av hvordan TRV best kan imøtekomme
målsetningene for bedriften, deriblant målsetninga om å være blant landets ledende miljøbedrifter.
Bystyret fastholder sitt tidligere vedtak om egenregi på husholdningsavfall.
TRV skal være en bedrift med godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsvilkår og levere effektive tjenester
med et høyt kvalitetsnivå til Trondheim kommunens innbyggere og næringsliv.
Bystyret tar styrets vedtak til orientering, men avventer organisasjonsmessige endringer i TRV til etter
at Rådmannen har lagt fram sak som skissert ovenfor.
Jon Gunnes (V) tok pva V, H, FrP opp sitt forslag fra formannskapet 1.4.2008:
Bystyret opphever vedtaket om egenregi knyttet til innsamling og håndtering av husholdningsavfall.
Denne innsamlingen og håndteringen settes ut på anbudskonkurranse, så man kan videreføre dagens
organisering av TRV konsernet.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo endring i innstillingens punkter:
1. Tillegg: i form av Kommunalt Foretak eller kommunal enhet.
2. Uendret
3. I denne saken bes rådmannen også vurdere om Retura skal videreføres som aksjeselskap eller
omgjøres til Kommunalt Foretak
Votering: (83 medlemmer til stede)
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Gunnes’ forslag fikk 33 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Innstillingen fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Kvikshaug Berntsens forslag ble vedtatt mot 36 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP,
1DEM).
VEDTAK
Bystyret mener at den framtidig organiseringa av TRV er en viktig miljøavgjørelse. Bystyret finner det
riktig å avvente den endelige beslutninga om organisasjonsmodell til Rådmannen har framlagt forslag
til Avfallsplan for Trondheim kommune, da denne planen ville inneholde viktige forutsetninger for
framtidig drift.
I tillegg bes Rådmannen legge fram ei vurdering av hvordan TRV best kan imøtekomme
målsetningene for bedriften, deriblant målsetninga om å være blant landets ledende miljøbedrifter.
Bystyret fastholder sitt tidligere vedtak om egenregi på husholdningsavfall.
TRV skal være en bedrift med godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsvilkår og levere effektive tjenester
med et høyt kvalitetsnivå til Trondheim kommunens innbyggere og næringsliv.
Bystyret tar styrets vedtak til orientering, men avventer organisasjonsmessige endringer i TRV til etter
at Rådmannen har lagt fram sak som skissert ovenfor.

Sak 91/08
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM
KOMMUNEREVISJON
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2007.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2007 til orientering.
Saksordfører: Morten Kokaas (FRP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2007.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2007 til orientering.
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Sak 92/08
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
KONTROLLKOMITEEN
INNSTILLING:
1. Bystyret godkjenner kontrollkomiteens årsregnskap for 2007.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2007 til orientering.
2. Bakgrunn
Kontrollkomiteen skal på vegne av Bystyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. For å utføre denne
oppgaven, skal komiteen ha sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller komiteens behov, jf.
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20. Bystyret skal etter lovendring
med ikrafttredelse 01.07.2004 sørge for sekretærbistand til kontrollkomiteen, jf kommunelovens
§ 77 nr.10. Trondheim bystyre vedtok 30.09.2004, i sak 152/2004, opprettelse av ny
sekretærfunksjon fra 01.01.2005 med en personalressurs på minst 2 årsverk.
Bystyret ber om at kontrollkomiteens sekretariat evalueres i forhold til måloppnåelse.
Evalueringen tar utgangspunkt i forhold til sak 152/04, Ny sekretariatfunksjon for
kontrollkomiteen, samt egen forskrift og reglement for kontrollkomiteens sekretariat vedtatt i
bystyret 22.06.2005. Bystyret ber om å få seg forelagt en sak om resultatet av evalueringen
innen utgangen av november 2008.
Saksordfører: Morten Kokaas (FRP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret godkjenner kontrollkomiteens årsregnskap for 2007.
Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2007 til orientering.
2. Bakgrunn
Kontrollkomiteen skal på vegne av Bystyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. For å utføre denne
oppgaven, skal komiteen ha sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller komiteens behov, jf.
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20. Bystyret skal etter lovendring
med ikrafttredelse 01.07.2004 sørge for sekretærbistand til kontrollkomiteen, jf kommunelovens
§ 77 nr.10. Trondheim bystyre vedtok 30.09.2004, i sak 152/2004, opprettelse av ny
sekretærfunksjon fra 01.01.2005 med en personalressurs på minst 2 årsverk.
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Bystyret ber om at kontrollkomiteens sekretariat evalueres i forhold til måloppnåelse.
Evalueringen tar utgangspunkt i forhold til sak 152/04, Ny sekretariatfunksjon for
kontrollkomiteen, samt egen forskrift og reglement for kontrollkomiteens sekretariat vedtatt i
bystyret 22.06.2005. Bystyret ber om å få seg forelagt en sak om resultatet av evalueringen
innen utgangen av november 2008.

Sak 87/08
FORVALTNINGSREVISJON - MÅL- OG RESULTATSTYRING I TRONDHEIM
KOMMUNE
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at rådmannen har etablert et mål- og resultatstyringssystem, og at
prosessene med målfastsettelsen i det alt vesentlige er hensiktsmessig.
2. Resultatrapporteringen har et vesentlig forbedringspotensial. Bystyret ber rådmannen forbedre
resultatrapporteringen i tråd med revisjonsrapporten.
3. Bystyret bes om å gi tilbakemelding til formannskapet innen 01.11.2008 om hvordan de forhold
som er påpekt i rapporten er fulgt opp.
4. Bystyret tar forøvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Rita Kumar (AP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med at rådmannen har etablert et mål- og resultatstyringssystem, og at
prosessene med målfastsettelsen i det alt vesentlige er hensiktsmessig.
2. Resultatrapporteringen har et vesentlig forbedringspotensial. Bystyret ber rådmannen forbedre
resultatrapporteringen i tråd med revisjonsrapporten.
3. Bystyret bes om å gi tilbakemelding til formannskapet innen 01.11.2008 om hvordan de forhold
som er påpekt i rapporten er fulgt opp.
4. Bystyret tar forøvrig rapporten til orientering.

Sak 95/08
REVISJON AV KOMMUNEPLANEN PLANSTRATEGI - HØRINGSUTKAST
INNSTILLING:
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1.

Bystyret vedtar å legge ut Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020: Planstrategien –
høringsutkast, til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. september 2008.

2.

Bystyret vedtar at følgende fem hovedutfordringer er av særlig viktighet for Trondheim og bør
danne grunnlaget for høringen:
2.1 Klima- og miljøutfordringene
2.2 Arbeidskraftutfordringene
2.3 Kompetanseutfordringene
2.4 Trygg og inkluderende by
2.5 Kommunen som tjenesteyter

3.

I 1. prikkpunkt på side 12 i dokumentet forkortes de to første setningene til. Befolkningen blir
mer sammensatt, og mangfoldet stimulerer og utfordrer. Hvordan skal vi motvirke ulikheter…

Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Rødt, SV, AP, MDG, SP, V, KrF, H, FrP følger
saken videre:
Bystyret vil peke på at høringsutkastet danner et svært godt grunnlag for den videre prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel. Finans- og næringskomiteen er tilfreds med at det legges opp til en
bred prosess videre. Men arbeidet med ny kommunedelplan burde ideelt sett vært sluttført tidligere
enn høsten 2008.
Bystyret vil allerede nå understreke betydningen av at kommuneplanens samfunnsdel får en god
forankring i hele organisasjonen, slik at den kan fungere om et redskap og verktøy for hele
virksomheten. Visjoner, mål og strategier i den endelige planen må også gjenspeiles i lederavtaler og
kommunens øvrige planer.
Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Ole Kristian Lundereng (Ap) tok opp sitt tilleggsforslag i pkt 2 fra formannskapet 29.4.2008
(endringer i kursiv):
2. Bystyret vedtar at følgende fem hovedutfordringer er av særlig viktighet for Trondheim og bør
danne grunnlaget for høringen:
2.1 Klima- og miljøutfordringene.
2.2 Arbeidskraftutfordringene.
2.3 Kompetanseutfordringene.
2.4 ”Trygg, inkluderende og mangfoldig by”.
2.5 Kommunen som tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler.
Ole Kristian Lundereng (Ap) tok pva Ap, SV, Sp, MDG opp følgende merknad fra kultur, idrett
og friluftslivskomiteens uttalelse 27.5.2008:
1.
Kommuneplanen gir oss mulighet til å heve blikket fra de kortsiktige beslutninger til langsiktige
visjonene. For å få til en god behandling av kommuneplanen med en fordomsfri debatt vil
bystyret legge opp til et temamøte om kommuneplanen før endelig forslag til plan er lagt frem
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av rådmannen. Dette møtet bør legges opp med litt friere rammer for diskusjon enn de
ordinære bystyremøtene.
2.

Bystyret støtter innstillingen med hensyn til hvilke fem hovedutfordringer som skal danne
grunnlag for det videre arbeidet med kommuneplanen. Komiteen vil likevel peke på noen
viktige forhold:
Klima- og miljøutfordringene:
En fortsatt satsning på tilrettelegging av friluftslivet rundt Trondheim er viktig for å opprettholde
forståelsen til byens befolkning om at bærekraftig forvaltning av naturmiljøet er nødvendig. Det
vedtatte Handlingsprogrammet for naturmiljøet i Trondheim må brukes aktivt blant annet for å
møte utfordringene med å ta vare på truede arter. Planen inneholder flere strategier for å øke
Trondheims grønne vegetasjonspreg. Dette er en kvalitet i rekreasjonssammenheng, enten
man ferdes i en av Trondheims bynære grønne lunger eller i Marka.
Kompetanseutfordringen:
For at Trondheim skal tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft og kompetanse må byen legge
forholdene til rette slik at de beste talentene nasjonalt og internasjonalt søker til Trondheim for
å forske, utdanne seg, arbeide, etablere næringsaktivitet og utøve kultur. En satsing på idrett
og kultur er av helt avgjørende betydning for å gjøre byen attraktiv.
Trondheim kommune må stimulere til at det dannes alternative arbeidsarealer for ikke
kommersielle kultur entreprenører. På samme måte som det er dannet cluster for teknologiske
næringslivsaktører må det stimuleres til at dette kan skje på kulturfeltet. En sammensatt og fri
kulturproduksjon er en nødvendig forutsetning for vekst innenfor den nye
kunnskapsøkonomien. Dette kan skje i samarbeid med andre offentlige aktører,
undervisingssektoren og private interesser.
Tiltakene vil kunne motivere fora at flere studenter innenfor estetiske fag, samfunns- og
humaniora vil kunne legge grunnlag for egne arbeidsplasser.
Trygg og inkluderende by:
Det bør være et mål at byens innbyggere har mulighet for kultur- og idrettsaktivitet i sine egne
bydeler. Trondheim kommune bør i sin videre strategi arbeide for at lokalsentertanken
stimuleres. Der det er hensiktsmessig bør man arbeide for at offentlige kulturtiltak som
lokalbibliotek og fritidsklubber, idrettslokaler og plasser, historielag og annen lokal
foreningsvirksomhet forsøkes samlet. Høy arkitektonisk verdi bør vektlegges i disse lokale
offentlige rommene.
Dette vil være med på å bygge lokal bydelsidentitet og stimulere til formelle og uformelle
møteplasser i bydelene. Denne type av møteplasser kan dessuten representere viktige
treffpunkter lokalt for en stadig mer mangfoldig trondheimsbefolkning.

Ole Kristian Lundereng (Ap) tok pva Ap og SV opp følgende merknad fra oppvekstkomiteens
uttalelse fra 28.5.2008:
Bystyret støtter Formannskapets vedtak og flertallsmerknaden fra møtet 29/4-08, og anser med det
de fem hovedutfordringene fremmet her for å være et naturlig grunnlag for høringen.
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Kommunen står ovenfor store rekrutterings- og kompetansehevingsutfordringer, både for egne
tjenester og næringslivet for øvrig. Det vises her til egen sak om en samlet plan for
kompetansepolitikken, sak 27/07. Rekrutteringa løses blant annet med arbeidsinnvandring fra
tidligere Øst-Europa. Det bør legges til rette for en langt sterkere opplæring og ansettelse av
flyktninger og innvandrere som allerede bor i kommunen.
Bystyret ser svært positivt på å koble opplæring- og kompetansebygging så sterkt som det gjøres i
tre av hovedutfordringene: arbeidskraftutfordringene, kompetanseutfordringene og kommunen som
tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler.
Bystyret støtter også utfordringens fokus med Klima- og miljøutfordringen og Trygg, inkluderende og
mangfoldig by.
Bystyret ber om at plan og tiltak rettes særlig mot barnehagen og skolen, og at disse
hovedutfordringene gjenspeiles i tilbud og planer for trondheimsskolen og barnehagene.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp Morten Ellefsens (FrP) forslag fra finans- og
næringskomiteen 27.5.2008:
Endring/tilføyelse under ”Klima og miljøutfordringene”. (tilføyelse i kursiv)
…for å redusere utslipp fra transport.
Manglende trafikkflyt og køkjøring fører til økte kostnader for næringslivet, er negativt for miljøet og
fører til unødvendig store utslipp av klimagasser. på dette og andre områder trenger vi strategier og
tiltak, som sikrer god trafikkavvikling, og gjør det enklere å leve miljøvennlig, både for private og
offentlige virksomheter, og for folk flest.
Markedet for energi og…
Harald Berg (FrP) tok opp sine forslag fra kultur, idrett og friluftslivskomiteen 27.5.2008:
1. Bystyret vedtar en planstrategi med et tidsperspektiv på 30 år i relasjon til bolig- og
næringsarealer.
Bystyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan i samråd med Trondheim kommunes
nabokommuner med tanke på tilgang til nye nærings- og industriarealer.
Bystyret ber rådmannen legge frem en konsekvensanalyse av handlingsplanen i løpet av høsten
2008.
2.

Trondheim kommune mener at det er betenkelig at statlige bestemmelser som jordvern etc.,
båndlegger potensielle næringsarealer i Trondheim. Kommunen må ha fokus på å sikre fullt
lokalt handlingsrom i utviklingen av næringsarealer.

Harald Berg (FrP) fremmet følgende merknad som fikk tilslutning fra V og H.
Da det vil stilles store utfordringer på de offentlige tjenestetilbudene i fremtiden, bør man i større grad
benytte seg av innhenting av anbud fra private tilbydere.
Odd Anders With (KrF) fremmet byutviklingskomiteens uttalelse fra 8.5.2008:
Nytt punkt på listen: ”Fattigdomsbekjempelse og barns oppvekstvilkår”.
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Odd Anders With (KrF) tok pva KrF, H, Ap, SV, Sp, MDG, DEM opp følgende merknad fra
byutviklingskomiteens uttalelse 8.5.2008:
Det vises til alle partiers fellesmerknad (bystyret 28.2.2008) under behandlingen av ny felles
fylkesplan, hvor Trondheims rolle som kulturby måtte løftes fram. Byutviklingskomiteen ber om at
potensialet som ligger i byens kulturelle historie og kulturelle mangfold og kvalitet får en større
synlighet i høringsutkastet.
Arnt Inge Enoksen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Innenfor kommunens tjenesteproduksjon ber bystyret om at planstrategien legger føringer for å
fokusere tjenesteproduksjonen i større grad inn mot kommunens lovpålagte kjerneområder, som
skole og eldreomsorg.
Ole Kristian Lundereng (Ap) tok pva Ap, SV, Sp, H, FrP, V opp sin merknad fra formannskapet
29.4.2008:
Bystyret vil peke på at høringsutkastet danner et svært godt grunnlag for den videre prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel. Bystyret er tilfreds med at det legges opp til en bred prosess videre.
Men arbeidet med ny kommuneplan burde ideelt sett vært sluttført tidligere enn høsten 2009.
Bystyret vil allerede nå understreke betydningen av at kommuneplanens samfunnsdel får en god
forankring i hele organisasjonen, slik at den kan fungere som et redskap og verktøy for hele
virksomheten. Visjoner, mål og strategier i den endelige planen må også gjenspeiles i lederavtaler og
kommunens øvrige planer.
Votering:
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2, unntatt pkt 2.1, 2.4 og 2.5 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2.1 og Enoksens forslag ble innstillingen vedtatt mot
14 stemmer (13FrP, 1DEM) avgitt for Enoksens forslag.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2.4 og Lunderengs forslag ble Lunderengs forslag
vedtatt mot 13 stemmer (13FrP) avgitt for innstillingen.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2.5 og Lunderengs forslag ble Lunderengs forslag
vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1DEM) avgitt for innstillingen.
Withs forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 ble vedtatt mot 7 stemmer (7SV).
Bergs forslag 1 fikk 27 stemmer (12H, 13FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
Bergs forslag 2 fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
KrF, V, Sp, PP sluttet seg til merknaden fra Ap m fl (KIF-komiteen).
R, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m fl (Oppvekstkomiteen).
V, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF.
PP, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, V, H, som dermed ble en mindretallsmerknad.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
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1.

Bystyret vedtar å legge ut Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020: Planstrategien –
høringsutkast, til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. september 2008.

2.

Bystyret vedtar at følgende fem hovedutfordringer er av særlig viktighet for Trondheim og bør
danne grunnlaget for høringen:
2.1 Klima- og miljøutfordringene
2.2 Arbeidskraftutfordringene
2.3 Kompetanseutfordringene
2.4 Trygg, inkluderende og mangfoldig by.
2.5 Kommunen som tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler.
2.6 Fattigdomsbekjempelse og barns oppvekstvilkår

3.

I 1. prikkpunkt på side 12 i dokumentet forkortes de to første setningene til. Befolkningen blir
mer sammensatt, og mangfoldet stimulerer og utfordrer. Hvordan skal vi motvirke ulikheter…

FLERTALLSMERKNAD - R, SV, AP, MDG, SP, V, KrF, H, FrP, PP:
Bystyret vil peke på at høringsutkastet danner et svært godt grunnlag for den videre prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel. Finans- og næringskomiteen er tilfreds med at det legges opp til en
bred prosess videre. Men arbeidet med ny kommunedelplan burde ideelt sett vært sluttført tidligere
enn høsten 2008.
Bystyret vil allerede nå understreke betydningen av at kommuneplanens samfunnsdel får en god
forankring i hele organisasjonen, slik at den kan fungere om et redskap og verktøy for hele
virksomheten. Visjoner, mål og strategier i den endelige planen må også gjenspeiles i lederavtaler og
kommunens øvrige planer.
FLERTALLSMERKNAD – AP, SV, SP, MDG, KrF, V, Sp, PP:
1.
Kommuneplanen gir oss mulighet til å heve blikket fra de kortsiktige beslutninger til langsiktige
visjonene. For å få til en god behandling av kommuneplanen med en fordomsfri debatt vil
bystyret legge opp til et temamøte om kommuneplanen før endelig forslag til plan er lagt frem
av rådmannen. Dette møtet bør legges opp med litt friere rammer for diskusjon enn de
ordinære bystyremøtene.
2.

Bystyret støtter innstillingen med hensyn til hvilke fem hovedutfordringer som skal danne
grunnlag for det videre arbeidet med kommuneplanen. Komiteen vil likevel peke på noen
viktige forhold:
Klima- og miljøutfordringene:
En fortsatt satsning på tilrettelegging av friluftslivet rundt Trondheim er viktig for å opprettholde
forståelsen til byens befolkning om at bærekraftig forvaltning av naturmiljøet er nødvendig. Det
vedtatte Handlingsprogrammet for naturmiljøet i Trondheim må brukes aktivt blant annet for å
møte utfordringene med å ta vare på truede arter. Planen inneholder flere strategier for å øke
Trondheims grønne vegetasjonspreg. Dette er en kvalitet i rekreasjonssammenheng, enten
man ferdes i en av Trondheims bynære grønne lunger eller i Marka.
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Kompetanseutfordringen:
For at Trondheim skal tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft og kompetanse må byen legge
forholdene til rette slik at de beste talentene nasjonalt og internasjonalt søker til Trondheim for
å forske, utdanne seg, arbeide, etablere næringsaktivitet og utøve kultur. En satsing på idrett
og kultur er av helt avgjørende betydning for å gjøre byen attraktiv.
Trondheim kommune må stimulere til at det dannes alternative arbeidsarealer for ikke
kommersielle kultur entreprenører. På samme måte som det er dannet cluster for teknologiske
næringslivsaktører må det stimuleres til at dette kan skje på kulturfeltet. En sammensatt og fri
kulturproduksjon er en nødvendig forutsetning for vekst innenfor den nye
kunnskapsøkonomien. Dette kan skje i samarbeid med andre offentlige aktører,
undervisingssektoren og private interesser.
Tiltakene vil kunne motivere fora at flere studenter innenfor estetiske fag, samfunns- og
humaniora vil kunne legge grunnlag for egne arbeidsplasser.
Trygg og inkluderende by:
Det bør være et mål at byens innbyggere har mulighet for kultur- og idrettsaktivitet i sine egne
bydeler. Trondheim kommune bør i sin videre strategi arbeide for at lokalsentertanken
stimuleres. Der det er hensiktsmessig bør man arbeide for at offentlige kulturtiltak som
lokalbibliotek og fritidsklubber, idrettslokaler og plasser, historielag og annen lokal
foreningsvirksomhet forsøkes samlet. Høy arkitektonisk verdi bør vektlegges i disse lokale
offentlige rommene.
Dette vil være med på å bygge lokal bydelsidentitet og stimulere til formelle og uformelle
møteplasser i bydelene. Denne type av møteplasser kan dessuten representere viktige
treffpunkter lokalt for en stadig mer mangfoldig trondheimsbefolkning.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, R, MDG, PP, DEM:
Bystyret støtter Formannskapets vedtak og flertallsmerknaden fra møtet 29/4-08, og anser med det
de fem hovedutfordringene fremmet her for å være et naturlig grunnlag for høringen.
Kommunen står ovenfor store rekrutterings- og kompetansehevingsutfordringer, både for egne
tjenester og næringslivet for øvrig. Det vises her til egen sak om en samlet plan for
kompetansepolitikken, sak 27/07. Rekrutteringa løses blant annet med arbeidsinnvandring fra
tidligere Øst-Europa. Det bør legges til rette for en langt sterkere opplæring og ansettelse av
flyktninger og innvandrere som allerede bor i kommunen.
Bystyret ser svært positivt på å koble opplæring- og kompetansebygging så sterkt som det gjøres i
tre av hovedutfordringene: arbeidskraftutfordringene, kompetanseutfordringene og kommunen som
tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler.
Bystyret støtter også utfordringens fokus med Klima- og miljøutfordringen og Trygg, inkluderende og
mangfoldig by.
Bystyret ber om at plan og tiltak rettes særlig mot barnehagen og skolen, og at disse
hovedutfordringene gjenspeiles i tilbud og planer for trondheimsskolen og barnehagene.
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FLERTALLSMERKNAD – KrF, H, Ap, SV, Sp, MDG, DEM, V, PP:
Det vises til alle partiers fellesmerknad (bystyret 28.2.2008) under behandlingen av ny felles
fylkesplan, hvor Trondheims rolle som kulturby måtte løftes fram. Byutviklingskomiteen ber om at
potensialet som ligger i byens kulturelle historie og kulturelle mangfold og kvalitet får en større
synlighet i høringsutkastet.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, Sp, H, FrP, V:
Bystyret vil peke på at høringsutkastet danner et svært godt grunnlag for den videre prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel. Bystyret er tilfreds med at det legges opp til en bred prosess videre.
Men arbeidet med ny kommuneplan burde ideelt sett vært sluttført tidligere enn høsten 2009.
Bystyret vil allerede nå understreke betydningen av at kommuneplanens samfunnsdel får en god
forankring i hele organisasjonen, slik at den kan fungere som et redskap og verktøy for hele
virksomheten. Visjoner, mål og strategier i den endelige planen må også gjenspeiles i lederavtaler og
kommunens øvrige planer.

Sak 113/08
TRONDHEIM PARKERING KF- VEDTEKTSENDRING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar styret i foretaket sitt forslag til vedtektsendring for Trondheim parkering KF.
Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Bystyret vedtar styret i foretaket sitt forslag til vedtektsendring for Trondheim parkering KF.

Sak 114/08
GEBYR FOR BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM. STATUS 2007/08 OG
VIDEREFØRING
INNSTILLING:
1. Bystyret tar gjennomføring av ordningen med gebyr for bruk av piggdekk slik som beskrevet for
vintersesongen 2007/2008 til etterretning. Ordningen med piggdekkgebyr videreføres.
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2. Bystyret vedtar at dekkrefusjonsordningen videreføres fram til 31.12.2008 etter samme prinsipper
som forrige sesong. Ordningen omfatter bileiere bosatt i Trondheim, bileiere som studerer i
Trondheim og bileiere som bor i annen kommune og jobber i Trondheim.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG:
I sesongen 2007/2008 har det vært foretatt flere ulike målinger for å undersøke hvor stor andel av
befolkningen som bruker piggdekk. Undersøkelser viste svært store forskjeller i piggfriandel; fra
60,4% - 79,5%.
Da piggdekkgebyret ble innført i november 2001, ble det vedtatt at 80% av bilkjøringen må foregå
med piggfrie vinterdekk for at gebyrordningen skulle avvikles.
Vi mener derfor at man må bli enig om en tellemåte slik at det ikke hersker usikkerhet om hvilken
tellemåte som skal benyttes. Vi ber derfor rådmannen utrede dette.
Innbyggerne i Trondheim har krav på forutsigbarhet og må kunne stole på de vedtak som fattes.
Saksordfører: John Stene (Ap).
Behandling:
Harald Berg (FrP) tok opp Kristian Dahlberg Hauges (FrP) forslag fra formannskapet 27.5.2008:
Bystyret vedtar at piggdekkavgiften i Trondheim avvikles, da målsettingen om 80% piggfriandel
anses oppnådd.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Bergs forslag ble innstillingen vedtatt mot 15 stemmer
(13FrP, 1PP, 1DEM) avgitt for Bergs forslag.
PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
VEDTAK:
1. Bystyret tar gjennomføring av ordningen med gebyr for bruk av piggdekk slik som beskrevet for
vintersesongen 2007/2008 til etterretning. Ordningen med piggdekkgebyr videreføres.
2. Bystyret vedtar at dekkrefusjonsordningen videreføres fram til 31.12.2008 etter samme prinsipper
som forrige sesong. Ordningen omfatter bileiere bosatt i Trondheim, bileiere som studerer i
Trondheim og bileiere som bor i annen kommune og jobber i Trondheim.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG, PP, DEM:
I sesongen 2007/2008 har det vært foretatt flere ulike målinger for å undersøke hvor stor andel av
befolkningen som bruker piggdekk. Undersøkelser viste svært store forskjeller i piggfriandel; fra
60,4% - 79,5%.
Da piggdekkgebyret ble innført i november 2001, ble det vedtatt at 80% av bilkjøringen må foregå
med piggfrie vinterdekk for at gebyrordningen skulle avvikles.
Vi mener derfor at man må bli enig om en tellemåte slik at det ikke hersker usikkerhet om hvilken
tellemåte som skal benyttes. Vi ber derfor rådmannen utrede dette.
Innbyggerne i Trondheim har krav på forutsigbarhet og må kunne stole på de vedtak som fattes.
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- Lars Tvete (H) og Terje Østhus (FrP) fratrådte. 81 medlemmer til stede.

Sak 98/08
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2008
INNSTILLING:
Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til § 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene
som er vist på vedlegg ”Fritak § 7 2008”.
For eiendommene vist på vedlegg ”Fritak utgår 2008” fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med
2008.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Niklaus Haugrønning (H) tok pva H, FrP, V opp Torgny Hagerups (FrP) forslag fra finans- og
næringskomiteen 27.5.2008:
Innsatsen til frivillige og aktører utenfor kommunens egen organisasjon innen eldreomsorgen utgjør et
verdifullt og nødvendig bidrag til byens eldreomsorg. Eiendomsskatteloven åpner for at institusjoner
som er organisert som stiftelser kan fritas for eiendomsskatt. Dersom de pålegges eiendomsskatt vil
dette medføre en betydelig ekstra belastning på institusjonenes økonomi.
Studentsamskipnadens virksomhet er en forutsetning for at NTNU og HiST skal kunne utføre sine
oppgaver. Eiendomsskatten betyr en belastning på rundt en million kroner i året, som kunne vært
benyttet til å styrke velferden til byens studenter.
Bygg med historisk verdi har ofte store kostnader knyttet til vedlikehold og ivaretgelse av byggets
egenart. Eiendomsskatt på slike bygg fører til at det blir mindre ressurser tilgjengelig til å ta godt vare
på dem.
På denne bakgrunn fritas følgende for eiendomsskatt i 2008:
• Eiendommer eid av Boligstiftelsen for trydgeboliger i vedlegget ”Fritak utgår 2008” i henhold
til eiendomskattelovens §7 a
• Studentsamskipnadens eiendommer i henhold til eiendomskattelovens §7 a
• Bygg av historisk verdi i henhold til eiendomskattelovens §7 b
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Haugrønnings forslag ble innstillingen vedtatt mot 31
stemmer (11H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for Haugrønnings forslag.
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VEDTAK:
Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til § 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene
som er vist på vedlegg ”Fritak § 7 2008”.
For eiendommene vist på vedlegg ”Fritak utgår 2008” fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med
2008.

Sak 99/08
RANHEIMSVEGEN 185 - 187 - 189, GNR 23 BNR 720 SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret fritar ikke eiendommen Ranheimsvegen 185, 187, 189, gnr 23 bnr 720, for eiendomsskatt,
jf lov om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 14 stemmer (12FrP, 1PP, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret fritar ikke eiendommen Ranheimsvegen 185, 187, 189, gnr 23 bnr 720, for eiendomsskatt,
jf lov om eiendomsskatt § 7.

Sak 100/08
OLE HOGSTADSVEG 16B - GNR 51 BNR 271 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret fritar ikke eiendommen Ole Hogstads veg 16B, gnr 51 bnr 271, for eiendomsskatt, jf lov
om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Merete Baustad Ranum (H) foreslo:
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Bystyret fritar eiendommen Ole Hogstads veg 16B, gnr 51 bnr 271, for eiendomsskatt, jf lov om
eiendomsskatt § 7a.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Baustad Ranums forslag ble innstillingen vedtatt mot
31 stemmer (11H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for Baustad Ranums forslag.
VEDTAK:
Bystyret fritar ikke eiendommen Ole Hogstads veg 16B, gnr 51 bnr 271, for eiendomsskatt, jf lov
om eiendomsskatt § 7.

Sak 101/08
BISPEGATA 4- GNR 400 BNR 83 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Bispegata 4, gnr 400 bnr 83, jf
lov om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Merete Baustad Ranum (H) foreslo:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Bispegata 4, gnr 400 bnr 83,
jf lov om eiendomsskatt § 7a og b.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Baustad Ranums forslag ble innstillingen vedtatt mot
31 stemmer (11H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for Baustad Ranums forslag.

VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Bispegata 4, gnr 400 bnr 83, jf
lov om eiendomsskatt § 7.

Sak 102/08
TEGLBRENNEVEIEN 7 - GNR 408 BNR 273, SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
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Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Teglbrennerveien 7, gnr 408 bnr
273, jf lov om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Merete Baustad Ranum (H) foreslo:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Teglbrennerveien 7, gnr 408
bnr 273, jf lov om eiendomsskatt § 7b.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Baustad Ranums forslag ble innstillingen vedtatt mot
30 stemmer (10H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) avgitt for Baustad Ranums forslag.
VEDTAK
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Teglbrennerveien 7, gnr 408 bnr
273, jf lov om eiendomsskatt § 7.

Sak 103/08
MELLOMILA 34, GNR 416 BNR 35, SNR 11 OG 12 - SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILLING:
Bystyret fritar Trondheim Budosenter for eiendomsskatt for de deler av eiendommen gnr 416 bnr
35, snr 11 og 12 (to seksjoner) som benyttes av de to idrettslagene til idrettsaktivitet.
Det skal betales eiendomsskatt for de deler av bygningsmassen som leies ut til kommersiell
virksomhet (drift av solstudio) og den delen som leies ut til boligformål.
Fritak fra eiendomsskatt gjelder fra skatteåret 2008 og inntil bystyret gjør annet vedtak.
Med grunnlag i eiendomsskatteloven avslår bystyret å tilbakebetale utskrevet eiendomsskatt fra
tidligere år.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
VEDTAK
Bystyret fritar Trondheim Budosenter for eiendomsskatt for de deler av eiendommen gnr 416 bnr
35, snr 11 og 12 (to seksjoner) som benyttes av de to idrettslagene til idrettsaktivitet.
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Det skal betales eiendomsskatt for de deler av bygningsmassen som leies ut til kommersiell
virksomhet (drift av solstudio) og den delen som leies ut til boligformål.
Fritak fra eiendomsskatt gjelder fra skatteåret 2008 og inntil bystyret gjør annet vedtak.
Med grunnlag i eiendomsskatteloven avslår bystyret å tilbakebetale utskrevet eiendomsskatt fra
tidligere år.

Sak 104/08
HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR
EIENDOMSSKATT
INNSTILING:
Bystyret avslår søknad om 100% fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr 439 bnr 168,
Havnegata 12 (Pirbadet), jf lov om eiendomsskatt §7. Det skal fortsatt betales eiendomsskatt for de
deler av bygningsmassen som leies ut til kommersiell virksomhet.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (1PP, 1DEM).
VEDTAK
Bystyret avslår søknad om 100% fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr 439 bnr 168,
Havnegata 12 (Pirbadet), jf lov om eiendomsskatt §7. Det skal fortsatt betales eiendomsskatt for de
deler av bygningsmassen som leies ut til kommersiell virksomhet.

- Lars Tvete (H) og Terje Østhus (FrP) tiltrådte. 83 medlemmer til stede.

Sak 81/08
ÅRSRAPPORT FOR 2007 FRA TILSYNSUTVALGA
INNSTILLING:
Bystyret tar årsrapporten fra Tilsynsutvalga til orientering.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV og H følger saken videre:
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Bystyret er fornøyd med at det ikke er avdekket uønskede forhold ved verken sykehjem eller
hjemmetjenester i løpet av året, samt at sykefraværet har gått noe ned.
Plandager, utviklingsprogram og annen kompetanseheving for ansatte er et svært viktig
innsatsområde for kvalitetsutvikling i sykehjem og soner.
Bystyret mener det er beklagelig at tilsynsutvalgene ikke mottar innkalling til brukerrådsmøtene, og
ber rådmannen følge opp dette.
Bystyret ber i tillegg om at rådmannen følger opp Tilsynsutvalgets kommentar om renhold, samt det
at pleiere må bruke mye tid på å følge brukere til sin fastlege.
Saksordfører: Sissel Trønsdal (Ap)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) tok opp Terje Østhus’ (FrP) forslag fra helse- og velferdskomiteen
7.5.2008:
1. Bystyret tar årsrapporten fra tilsynsutvalgene til orientering.
2. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for politisk behandling i løpet av høsten 2008, hvor
man redegjør for hvordan ordningen med brukerråd fungerer. Bystyret ber om at saken omfatter
forslag til tiltak og initiativ som kan bedre brukerrådsordninga, der denne ikke fungerer
tilfredsstillende.
3. Bystyret deler bekymringene fra Tilsynsutvalg Øst, i forhold til fortetningsplasser i
eldreomsorgen. Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å få redusert antallet
fortetningsplasser.
Elin Marie Andreassen (FrP) tok opp Terje Østhus’ (FrP) merknad fra helse- og
velferdskomiteen 7.5.2008:
Bystyret er ikke tilfreds med at flere enheter gir uttrykk for bekymring når det gjelder kvaliteten på
renholdet. Sammen med tilsynsutvalgenes konklusjoner i forhold til marginal og knapp bemanning, er
dette områder som må følges opp i forbindelse med fordeling av midler ved bystyrets
budsjettbehandling.
Mona Bjørn (R) foreslo pva Ap, H, R, SV, MDG:
Bystyret er lite tilfreds med at ansatte bruker mye tid på å følge brukere til sine fastleger og ber om at
det ved langtidsinnleggelser i sykehjem innføres en standard rutine på at brukeren aktivt oppfordres
til å velge sykehjemslegen som sin faste lege. Bystyret ber om at botiltak og bofelleskap også kan
inkluderes i denne ordningen.
Bystyret ber om at rådmannen i forbindelse med forestående behandling av budsjett og økonomiplan
redegjør for framdriften av den vedtatte økningen av legedekningen ved institusjoner.
Mona Bjørn (R) foreslo pva R, Ap, SV, MDG:
Bystyret ber rådmannen gjennomføre en ordning om at alt renhold skal utføres av Trondheim
Eiendom etter gitte standarder som er lik for alle sykehjem.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo:
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Bystyret ber også om at det utarbeides prosedyrer som bidrar til at beboere i omsorgsboliger velger
samme fastlege og at denne legen i størst mulig grad må komme hjem til sine pasienter.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag (pkt 2 og 3) fikk 14 stemmer (13Frp, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag pva Ap, H, R, SV, MDG ble vedtatt mot 19 stemmer (1H, 13FrP, 3KrF, 1PP,
1DEM).
Bjørns forslag pva Ap, R, SV, MDG ble vedtatt mot 34 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM).
Trønsdals forslag ble vedtatt mot 29 stemmer (12H, 13FrP, 3KrF, 1DEM).
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret tar årsrapporten fra Tilsynsutvalga til orientering.
Bystyret er lite tilfreds med at ansatte bruker mye tid på å følge brukere til sine fastleger og ber om at
det ved langtidsinnleggelser i sykehjem innføres en standard rutine på at brukeren aktivt oppfordres
til å velge sykehjemslegen som sin faste lege.
Bystyret ber også om at det utarbeides prosedyrer som bidrar til at beboere i omsorgsboliger velger
samme fastlege og at denne legen i størst mulig grad må komme hjem til sine pasienter.
Bystyret ber om at botiltak og bofelleskap også kan inkluderes i denne ordningen.
Bystyret ber om at rådmannen i forbindelse med forestående behandling av budsjett og økonomiplan
redegjør for framdriften av den vedtatte økningen av legedekningen ved institusjoner.
Bystyret ber rådmannen gjennomføre en ordning om at alt renhold skal utføres av Trondheim
Eiendom etter gitte standarder som er lik for alle sykehjem.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H:
Bystyret er fornøyd med at det ikke er avdekket uønskede forhold ved verken sykehjem eller
hjemmetjenester i løpet av året, samt at sykefraværet har gått noe ned.
Plandager, utviklingsprogram og annen kompetanseheving for ansatte er et svært viktig
innsatsområde for kvalitetsutvikling i sykehjem og soner.
Bystyret mener det er beklagelig at tilsynsutvalgene ikke mottar innkalling til brukerrådsmøtene, og
ber rådmannen følge opp dette.
Bystyret ber i tillegg om at rådmannen følger opp Tilsynsutvalgets kommentar om renhold, samt det
at pleiere må bruke mye tid på å følge brukere til sin fastlege.

Sak 110/08
ØVRE FLATÅSVEG 3 OG KNAUSEN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING
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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:
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
Saken sendes tilbake til byutviklingskomiteen.
Odd Anders With (KrF) foreslo:
Saken utsettes til neste bystyremøte.
Byrkjeflot trakk sitt forslag.
Votering:
Withs utsettelsesforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (2Sp).
VEDTAK:
Saken utsettes til neste bystyremøte.

Sak 115/08
MENNESKER SOM ER RAMMET AV TINNITUS
INNSTILLING:
Bystyret tar rådmannens konklusjon i notat av 19. mai 2008 til orientering
Saksordfører: Øyvind Brastein (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar rådmannens konklusjon i notat av 19. mai 2008 til orientering

Sak 116/08
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GRATIS INNGANG PÅ MUSEER I TRONDHEIM
INNSTILLING:
I forbindelse med museumsreformen ber bystyret om at rådmannen utreder en modell for hvordan et
prøveprosjekt med gratis inngang på museene kan gjennomføres. Det er viktig at prosjektet er basert
på frivillighet, slik at de museene som deltar, ønsker dette selv. Prosjektet bør ha en tidsramme, og
evalueres etter at prosjektperioden har gått ut, i forhold til om målet om økt besøk ved museene er
nådd gjennom dette tiltaket.
Saksordfører: Harald Berg (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
I forbindelse med museumsreformen ber bystyret om at rådmannen utreder en modell for hvordan et
prøveprosjekt med gratis inngang på museene kan gjennomføres. Det er viktig at prosjektet er basert
på frivillighet, slik at de museene som deltar, ønsker dette selv. Prosjektet bør ha en tidsramme, og
evalueres etter at prosjektperioden har gått ut, i forhold til om målet om økt besøk ved museene er
nådd gjennom dette tiltaket.

Sak 117/08
OBLAT FOR ENKLERE PARKERING FOR ANSATTE I HJEMMETJENESTEN INNSTILLING:
Bystyret konstaterer at det i dag finnes en ordning der både tjenestebiler og private biler brukt i
tjeneste etter søknad kan få oblat som gir fri parkering i boligsoner. Bystyret ber om at denne
ordningen gjøres kjent i alle berørte enheter og at det lages en ordning for merking av biler i tjeneste.
Tilsvarende problem i sentrale strøk er tenkt løst ved anskaffelse av el-biler og prioritering av disse
her siden el-biler kan parkere avgiftsfritt. Inntil videre er det viktig med en merkeordning og
samarbeid med Trondheim Parkering som beskrevet i saken.
Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo tillegg til innstillinga:
Bystyret ber rådmannen arbeide videre for å finne en løsning hvor de ansatte kan unngå utlegg fra
egen lomme ved parkering på plasser med avgiftsautomater.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret konstaterer at det i dag finnes en ordning der både tjenestebiler og private biler brukt i
tjeneste etter søknad kan få oblat som gir fri parkering i boligsoner. Bystyret ber om at denne
ordningen gjøres kjent i alle berørte enheter og at det lages en ordning for merking av biler i tjeneste.
Tilsvarende problem i sentrale strøk er tenkt løst ved anskaffelse av el-biler og prioritering av disse
her siden el-biler kan parkere avgiftsfritt. Inntil videre er det viktig med en merkeordning og
samarbeid med Trondheim Parkering som beskrevet i saken.
Bystyret ber rådmannen arbeide videre for å finne en løsning hvor de ansatte kan unngå utlegg fra
egen lomme ved parkering på plasser med avgiftsautomater.

KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om ambulerende skjenkebevilling.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Elin Rognes Solbu.

Anette Havmo (H) begrunnet sin interpellasjon om bestillerportal med et fylkesdekkende
tjenestetilbud for barnevernet. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm.

Tore A. Torp (H) begrunnet interpellasjon fra Jon Steinar Gudmundsson (H) om mindre utslipp
fra vedovner. Interpellasjonen ble besvart av
Tore A. Torp (H) foreslo:
Bystyret ber om at det legges frem et forslag om en støtteordning for innkjøp av nye vedovner og
installering av etterbrennere i gamle ovner, fra og med fyringssesongen 2008/2009.
Kolbjørn Frøseth (Sp) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret ber om at det arbeides aktivt, både administrativt og politisk, for å få på plass en statlig
støtteordning for innkjøp av nye vedovner og installering av etterbrennere i gamle ovner.
Votering:
Torps forslag fikk 32 stemmer (11H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Frøseths forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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Bystyret ber om at det arbeides aktivt, både administrativt og politisk, for å få på plass en statlig
støtteordning for innkjøp av nye vedovner og installering av etterbrennere i gamle ovner.

Møtet hevet kl. 2105.

Rita Ottervik
ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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