Trondheim kommune

Møteprotokoll
Bystyret
Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Møtedato: 22.05.2008
Tid: KL. 16.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Rita Ottervik, Rune Olsø (fra kl. 18.00), Ole Kristian Lundereng, Aase
Sætran, Bård Flaarønning, Geir Waage, Roar Aas, Sissel Trønsdal, Gerda
Rekstad, Rita Kumar (til kl. 18.00), Ragnhild Nyhagen, Ismail Elmi, Francis
Chagula, Aage Bormann, Trine Sumstad Wigtil, Jørgen Knapskog, Randi
Sakshaug, Ola J Lenes, Marte Frengen Evensen, Kristin Sæther, Nils
Nesjan, Jens Dale Røttereng, Stian Johansen, Per Digre, Torgeir Gimse,
Heidi Eidem, Roger Holmeng, John Stene, Øyvind Brastein, Monica Fornes,
Vibeke Sivertsen, Lars Sperre, Arnstein Hellem, Yngve Brox, Nina Wikan,
Tone Stav, Jon Steinar Gudmundsson, Anette Ljosdal Havmo, Otto Albert
Hammervold, Niklaus Haugrønning, Lars Tvete, Arnstein Hellem, Kristian
Dahlberg Hauge, Morten Kokaas, Harald Berg, Torgny Hagerup, Morten
Ellefsen, Hans Borge, Arnt-Inge Enoksen, Jorunn Kofoed, Terje Justin
Østhus, Knut Fagerbakke, Elin Kvikshaug Berntsen, Hilde Opoku, Linn
Marita Brodal, Torleif Hugdahl, Kenneth Torsmyr Brodal, Bekes Berwari,
Jon Gunnes, Guri Melby, Erling Moe, Arne Byrkjeflot, Mona Bjørn (fra kl
1700), Åsmund Sunde Valseth, Odd Anders With, Dorthe Stevik Ommedal,
Espen Agøy Hegge, Kolbjørn Frøseth, Tone Sofie Aglen, Harald Nissen,
Jan Bojer Vindheim, Svein Otto Nilsen
Frøydis Gaare, Thomas Wanjohi, Aasta Loholt, Terje Moen, Leif Samstad,
Erling Wåde, Hamida Schreiner, Synnøve Hopsø, Kjetil Utne, Kåre
Fossum, Geir Arne Aune Hovd (i sak 72/08), Eva Mohn, Thomas
Jacobsson, Bjørn Hildrum, Anders Alseth, Arne Waldemar Olsen, Tore
Jensen
Øyvind Brandtzæg, Arne Bjørlykke, Hanne Moe Bjørnbet, Karianne Holt,
Marte Jystad, Bengt Eidem, Merethe Baustad Ranum, Siri Holm Lønseth,
Tore A Torp, Michael Setsaas, Elin M Andreassen, Julie Hjemås Gule,
Marianne Lehn, Sissel Solbu Kotte, Trond Svenkerud,
Rådmann Inge Nordeide, kommunaldirektørene Håkon Grimstad, Tor Åm,
Jorid Midtlyng, Gerhard Dalen, Elin Rognes Solbu, Snorre Glørstad og
revisjonsdirektør Per Olav Nilsen
Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Til stede 84 representanter ved møtestart.
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De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Det var meldt følgende inhabiliteter til dagens møte:
Arnstein Hellem (H) er inhabil jf forvaltningslovens § 6 andre ledd i sak 72/08 Kjøp av aksjer i
Trondheim energi, da han er ansatt i Sparebank 1, som har utarbeidet en av verdivurderingene i
saken.
Tone Stav (H) er inhabil jf forvaltningslovens § 6b i sak 86/08 Lovlighetskontroll da hennes mann
og bror er part i saken.
Ordfører opplyste at habiliteten til Lars Tvete (H), Arne Byrkjeflot (RV), Rune Olsø (Ap) og
Kristin Sæther (Ap) er vurdert i sak 84/04 Pensjonskassens årsrapport. De nevnte er
styremedlemmer i pensjonskassen.
Ordfører foreslo med henvisning til kommuneloven § 6.e. å akseptere representantenes habilitet.
Bystyret vedtok ordførers forslag mot 1 stemme (1DEM).
Det var ingen innsigelser til de øvrige representantenes habilitet
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvidet taletid og ba om fullmakt til å ordne saklisten.

Det var meldt følgende private forslag (08/16):
1. Fra Harald Berg (FrP) og Svein Otto Nilsen (DEM):
Etablering av ny kjørefil mot Sjetnemarka fra rundkjøring
Det var meldt følgende kortspørsmål (08/16):
1. Fra Odd Anders With (KrF):
Alkolåsprosjekt
2. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Naturiststranda
3. Fra Odd Anders With (KrF):
Bjørndalsbrua
4. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Helse- og velferdssenternes drifting av omsorgsboliger
5. Fra Lars Tvete (H):
Vedlikehold av byens gater
6. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Politihøgskolen i Trondheim
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Det var meldt følgende interpellasjoner (08/16):
1. Fra Bård Flaarønning (Ap):
Leksehjelp
2. Fra Arne Byrkjeflot (R) og Torleif Hugdahl (SV):
Egen bydelsplan, temaplan eller planprogram for havnefronten
3. Fra Torleif Hugdahl (SV):
Tilgjengelighet til havneområdene for byens befolkning
4. Fra Harald Berg og Jorunn Kofoed (FrP):
Kommunale ressurser til den frivillige virksomhet, idrett og tilbud for barn og ungdom
5. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Trykk-tank tilbud I Midt-Norge
6. Fra Anette Havmo (H):
Bestillerportal med et fylkesdekkende tjenestetilbud for barnevernet
7. Fra Jon Steinar Gudmundsson (H):
Mindre utslipp fra vedovner

Ordfører viste til vedtak i gruppeledermøte om at det avsettes 20 min til behandling av
kortspørsmål. De resterende 40 min avsettes til interpellasjoner.
Bystyret aksepterte dette.

Dagens kulturinnslag fra musikk- og kulturskolen var bluesen ”Moanin’” framført av Mari Myrholt,
sang og Sten Frode Solvang, gitar.
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SAKSLISTE
Saksnr.
72/08

Arkivsaksnr.
08/16663
KJØP AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS

73/08

07/26800
ENDRING I FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER - ALKOHOLSAKER

23/08

07/34882
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG
ØKONOMIPLAN 2008-2011

34/08

07/32370
SAKSBEHANDLINGSGEBYR TILTAKSPLANER FOR FORURENSET
GRUNN

42/08

07/35415
ETABLERING AV MANGFOLDSRÅD I TRONDHEIM

52/08

04/2372
FORVALTNINGSREVISJON - ENDRING AV
DELEGERINGSREGLEMENTETS § 8

53/08

08/13224
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2008 - 2010

55/08

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

58/08

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

64/08

08/9236
KOLONIHAGEPLASSER PRIVAT FORSLAG

65/08

08/11921
HELTIDSPOLITIKERES VILKÅR - GODTGJØRINGSREGLEMENTETS
§2

66/08

08/11931
DELTIDSPOLITIKERES VILKÅR - GODTGJØRINGSREGLEMENTETS
§3

67/08

08/11396
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GODTGJØRING FOR UTVALG FOR SKATTELETTELSER

68/08

08/11893
DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID - ENDRING AV
GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 1.6.

74/08

08/17056
REVISJONSRAPPORT - MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE

75/08

00/26509
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL

76/08

05/17679
TOMSET, DEL AV GNR 86 BNR 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

77/08

05/26310
TESLI, GNR 19 BNR 3, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL
AV EIENDOMMEN VED SIGURD HØIDAHLS VEG

78/08

06/42817
KONRAD DAHLS VEG 30, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

79/08

07/20548
SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN

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

85/08

08/8908
INNBYGGERINITIATIV- BYEN MØTER VANNET
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86/08

07/12705
LOVLIGHETSKONTROLL- SAK 37/08 NEDRE
ELVEHAVN/SIRKELTOMTA
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Sak 72/08
KJØP AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS
INNSTILLING:
1.
Bystyret vedtar å kjøpe 1 022 800 aksjer i TrønderEnergi AS til en pris av kr. 510.- pr aksje,
totalt kr. 521 628 000,-.
2.

Bystyret gir rådmannen fullmakt til å undertegne avtale om kjøp av aksjer som vist i
vedlegg 1.

3.

Aksjekjøpet inklusive kostnader på kr. 500 000,- finansieres over Kraftfondet og forvaltes
etter de føringer som ligger i punkt 7 i rådmannens saksframlegg.

Saksordfører: Arne Byrkjeflot (Rødt)
Behandling:
Niklaus Haugrønning (H) tok pva H, FrP, V opp sitt forslag fra finans- og næringskomiteen
6.5.2008:
Et eventuelt kjøp av aksjer i Trønderenergi håndteres av Rådmannen innenfor rammen av det
gjeldende regelverket til kraftfondet
Votering:
Haugrønnings forslag fikk 29 stemmer (13H, 13FrP, 3V) og falt.
-

Mona Bjørn (R) tiltrådte, 85 medlemmer til stede.

Innstillingen ble vedtatt mot 26 stemmer (13H, 13FrP).

VEDTAK:
1.

Bystyret vedtar å kjøpe 1 022 800 aksjer i TrønderEnergi AS til en pris av kr. 510.- pr aksje,
totalt kr. 521 628 000,-.

2.

Bystyret gir rådmannen fullmakt til å undertegne avtale om kjøp av aksjer som vist i
vedlegg 1.

3.

Aksjekjøpet inklusive kostnader på kr. 500 000,- finansieres over Kraftfondet og forvaltes
etter de føringer som ligger i punkt 7 i rådmannens saksframlegg.

-

Rune Olsø (Ap) tiltrådte. Leif Samstad (Ap) fratrådte.
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Sak 42/08
ETABLERING AV MANGFOLDSRÅD I TRONDHEIM
INNSTILLING:
1. Trondheim bystyre vedtar å opprette et Mangfoldsråd i Trondheim.
2. Trondheim bystyre vedtar det framlagte forslaget til reglementet for Mangfoldsrådet med
følgende tillegg i § 2, nest siste avsnitt (tillegg i kursiv):
Rådet skal ha en bred sammensetning i forhold til nasjonalitet, botid i Norge, alder m.m.
Rådsmedlemmene representerer innvandrerbefolkningen som helhet og ikke den
enkelte innvandrerforening.
3. Trondheim bystyre vedtar at valg av det første Mangfoldsrådet gjennomføres som beskrevet
i saksframlegget med følgende tillegg til andre kulepunkt (tillegg i kursiv):
• På møtet velges en valgkomité på 5 personer som gjennomfører prosessen med å
fremme forslag overfor bystyret på aktuelle medlemmer til Mangfoldsrådet. Disse 5
personene kan ikke nomineres til Mangfoldsrådet.
4. Trondheim bystyre vedtar at Mangfoldsrådet i 2008 får et budsjett på kr. 160.000 til
dekning av rådets utgifter. Dette finansieres med de statlige integreringsmidlene kommunen
får til sitt bosettings- og integreringsarbeid.
Saksordfører: Ismail Salad Elmi (Ap)
Behandling:
Ordfører viste til utdelt korrigert saksprotokoll med korrigert innstilling (som gjengitt ovenfor).
Kjetil Utne (H) fremmet følgende tilbakesendelsesforslag:
Trondheim er en by i vekst og består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Mangfold og
forskjellighet er en kilde til utveksling, fornyelse og kreativitet.
Trondheim skal være en by hvor alle innbyggere føler seg hjemme, opplever trygghet og griper tak i
byens muligheter til å forme sine egne liv til beste for seg selv og samfunnet.
Innvandrere i Trondheim er en stor og uensartet gruppe individer, bestående av mennesker fra 148
forskjellige land. Noen er arbeidsinnvandrere, andre er flyktninger eller personer med opphold på
humanitært grunnlag. Noen innvandrere har bodd i Trondheim i mange år, mens andre nylig er flyttet
til kommunen.
Dialog mellom innvandrere og lokale politikere og myndigheter er viktig for å oppnå
vellykket integrering. Som et ledd i å få til en bedre dialog med denne gruppen trondhjemmere, vil
Bystyret opprette et Mangfoldsråd.
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I rådmannens saksfremstilling hevdes det at det er viktig at rådet sikres best mulig representativitet,
samtidig som en fremhever at det kun vil være aktuelt å ha med innvandrere fra såkalte ”ikke-vestlige
land”.
Etter Bystyrets skjønn blir dette forfeilet. Bystyret mener at Mangfoldsrådet bør settes sammen av
innvandrere uavhengig av nasjonalitet og foreningstilhørighet for å få best mulig representativitet.
Ordningen bør også evalueres etter to år.
Bystyret foreslår derfor at rådmannen kommer tilbake med en ny sak hvor disse forutsetningene
ligger til grunn.
Votering:
Utnes tilbakesendelsesforslag fikk 14 stemmer (13H, 1DEM) og falt.
Aage Borrmann (Ap) foreslo nytt punkt til §4 Oppgaver:
- skal kunne ta opp saker som omhandler asylsøkeres forhold til Trondheim kommune.
Rita Kumar (Ap) foreslo:
Mangfoldsrådet skal blant annet fungere som dialogforum mellom minoriteter, politikerne og
forvaltningen.
Mangfoldsrådet skal gi minoritetsrepresentantene mulighet til å påvirke de politiske tjenesteområdene
som har betydning for dem. Det er derfor viktig at både NAV, fylkeskommunen og politietaten er
representert i rådet som observatør med tale og forslagsrett.
Dette innarbeides i vedtektene og evalueres etter 2 år.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene som følge av forslaget i vedtektene.
Bekes Berwari (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp, MDG tillegg til prosedyre for valgprosess ved valg
av det første mangfoldsrådet i 2008, beskrevet i bystyrehefte 3 s 793:
Det må tas hensyn til kjønn og alder i valgprosessen.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1DEM).
Berwaris forslag ble vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1DEM).
Borrmanns forslag ble vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1DEM).
Kumars forslag ble vedtatt mot 17 stemmer (13FrP, 3V, 1DEM).
VEDTAK:
1.
2.

Trondheim bystyre vedtar å opprette et Mangfoldsråd i Trondheim.
Trondheim bystyre vedtar det framlagte forslaget til reglementet for Mangfoldsrådet med
følgende tillegg
§ 2, nest siste avsnitt (tillegg i kursiv):
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3.

4.

5.

Rådet skal ha en bred sammensetning i forhold til nasjonalitet, botid i Norge, alder m.m.
Rådsmedlemmene representerer innvandrerbefolkningen som helhet og ikke den enkelte
innvandrerforening.
§ 4: - skal kunne ta opp saker som omhandler asylsøkeres forhold til Trondheim
kommune.
Trondheim bystyre vedtar at valg av det første Mangfoldsrådet gjennomføres som beskrevet i
saksframlegget med følgende tillegg (tillegg i kursiv):
• På møtet velges en valgkomité på 5 personer som gjennomfører prosessen med å fremme
forslag overfor bystyret på aktuelle medlemmer til Mangfoldsrådet. Disse 5 personene
kan ikke nomineres til Mangfoldsrådet.
• Det må tas hensyn til kjønn og alder i valgprosessen.
Trondheim bystyre vedtar at Mangfoldsrådet i 2008 får et budsjett på kr. 160.000 til dekning
av rådets utgifter. Dette finansieres med de statlige integreringsmidlene kommunen får til sitt
bosettings- og integreringsarbeid.
Mangfoldsrådet skal blant annet fungere som dialogforum mellom minoriteter, politikerne og
forvaltningen.
Mangfoldsrådet skal gi minoritetsrepresentantene mulighet til å påvirke de politiske
tjenesteområdene som har betydning for dem. Det er derfor viktig at både NAV,
fylkeskommunen og politietaten er representert i rådet som observatør med tale og
forslagsrett.
Dette innarbeides i vedtektene og evalueres etter 2 år.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene som følge av forslaget i vedtektene.

Rita Kumar (Ap) fratrådte. Leif Samstad (Ap) tiltrådte.
Sak 76/08
TOMSET, DEL AV GNR 86 BNR 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Tomset som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Selberg
Arkitektkontor AS, datert 22.11.2005, senest revidert 25.02.2008 med bestemmelser senest datert
26.02.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM)
Behandling:
Torleif Hugdahl (SV) tok pva SV, Ap, Sp, MDG, R opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen
8.5.2008:
Tillegg i rekkefølgebestemmelser:
Igangsettingstillatelse for boligene kan ikke skje før flerbrukshall med idrettsanlegg er ferdigstilt.
Dette for å ivareta barn og unges behov i nærmiljøet.
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-

Svein Otto Nilsen (DEM) fratrådte, Tore Jensen (DEM) tiltrådte.

Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
Hugdahls forslag ble vedtatt mot 27 stemmer (13H, 13FrP, 1PP)

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Tomset som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Selberg
Arkitektkontor AS, datert 22.11.2005, senest revidert 25.02.2008 med bestemmelser senest datert
26.02.2008.
Tillegg i rekkefølgebestemmelser:
Igangsettingstillatelse for boligene kan ikke skje før flerbrukshall med idrettsanlegg er ferdigstilt.
Dette for å ivareta barn og unges behov i nærmiljøet.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 77/08
TESLI, GNR 19 BNR 3, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV
EIENDOMMEN VED SIGURD HØIDAHLS VEG
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for del av Tesli, gnr. 19, bnr. 3 ved Sigurd
Høidahls veg.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket F&P Boliger AS, datert 20.06.2006, sist endret
03.04.2008. Bestemmelsene er sist endret 03.04.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, H, SV, KrF, Sp, DEM:
Utbyggingsområdet er tatt inn i Kommuneplanens arealdel, men betjenes ikke av kollektivtrafikk.
Kollektivdekning er heller ikke berørt i saksframlegget. Bystyret ber rådmannen legge større vekt
på kollektivdekningen ved framtidige utbyggingssaker.
Saksordfører: Kolbjørn Frøseth (Sp)
Behandling:
Arne W. Olsen (PP) foreslo:
Saken avvises.
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Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Olsens forslag ble innstillingen vedtatt mot 13 stemmer
(6SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM) avgitt for Olsens forlag.
FrP, V sluttet seg til flertallsmerknaden.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for del av Tesli, gnr. 19, bnr. 3 ved Sigurd
Høidahls veg.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket F&P Boliger AS, datert 20.06.2006, sist endret
03.04.2008. Bestemmelsene er sist endret 03.04.2008.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, H, SV, KrF, Sp, DEM, FrP, V:
Utbyggingsområdet er tatt inn i Kommuneplanens arealdel, men betjenes ikke av kollektivtrafikk.
Kollektivdekning er heller ikke berørt i saksframlegget. Bystyret ber rådmannen legge større vekt
på kollektivdekningen ved framtidige utbyggingssaker.

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJONER
PRIVATE FORSLAG
Ordfører foreslo privat forslag fra Harald Berg (FrP) og Svein Otto Nilsen (DEM) om etablering av
ny kjørefil mot Sjetnemarka fra rundkjøring oversendt byutviklingskomiteen. Bystyret sluttet seg til
dette.

KORTSPØRSMÅL
1. Odd Anders With (KrF) begrunnet sitt kortspørsmål om alkolåsprosjekt. Spørsmålet ble besvart
av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
2. Tore Jensen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om naturiststranda. Spørsmålet ble besvart av
ordføreren.
3. Odd Anders With (KrF) begrunnet sitt kortspørsmål om Bjørndalsbrua. Spørsmålet ble besvart
av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
4. Lars Tvete (H) begrunnet sitt kortspørsmål om vedlikehold av byens gater. Spørsmålet ble
besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
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5. Tore Jensen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om helse- og velferdssentrenes drifting av
omsorgsboliger. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm.

Meldt kortspørsmål om Politihøgskolen i Trondheim ble ikke behandlet innenfor den avsatte tiden.

INTERPELLASJONER
1. Bård Flaarønning (Ap) begrunnet sin interpellasjon om leksehjelp. Interpellasjonen ble besvart
av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.
Bård Flaarønning (Ap) foreslo:
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak til bystyret, der det drøftes hvordan det kan
legges til rette for leksehjelp i trondheimsskolen, hvem som kan utføre denne, samarbeidet med
utdanningsmiljøer, og hvordan organiseringen kan bli gjeldende i flere trondheimsskoler.

Arne Inge Enoksen (FrP) foreslo:
Bystyret ber rådmannen spesielt om å undersøke muligheten for å få i stand en intensjonsavtale med
Røde Kors eller andre som kan forestå leksehjelp til barn på grunnskoletrinnet, i mer omfattende
omfang enn i dag.
Bård Flaarønning (Ap) foreslo:
FrPs forslag til interpellasjonen oversendes til rådmannen og hennes utredning.
Votering:
Flaarønnings forslag ble enstemmig vedtatt.
Enoksens forslag fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1DEM) og falt.
Flaarønnings oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak til bystyret, der det drøftes hvordan det kan
legges til rette for leksehjelp i trondheimsskolen, hvem som kan utføre denne, samarbeidet med
utdanningsmiljøer, og hvordan organiseringen kan bli gjeldende i flere trondheimsskoler.
Følgende oversendes rådmannen:
Bystyret ber rådmannen spesielt om å undersøke muligheten for å få i stand en intensjonsavtale med
Røde Kors eller andre som kan forestå leksehjelp til barn på grunnskoletrinnet, i mer omfattende
omfang enn i dag.

2. Arne Byrkjeflot (R) begrunnet sin og Torleif Hugdahls (SV) interpellasjon om egen bydelsplan,
temaplan eller planprogram for havnefronten. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Jorid
Midtlyng.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
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Rådmannen bes sette i gang et planarbeid som muliggjør at kommende reguleringsplaner må forholde
seg til en helhet for sjøsida sentralt i Trondheim.
Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 12 stemmer (7SV, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.

3. Torleif Hugdahl (SV) begrunnet sin interpellasjon om tilgjengelighet til havneområdene for byens
befolkning. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo:
Bystyret ber Trondheim havn om å utarbeide en tilgjengelighetsanalyse/turplan for havneområdet
med tanke på å få på plass turveier i havneområdet
Votering:
Hugdahls forslag ble vedtatt mot 13 stemmer (13H).
VEDTAK:
Bystyret ber Trondheim havn om å utarbeide en tilgjengelighetsanalyse/turplan for havneområdet
med tanke på å få på plass turveier i havneområdet

De øvrige meldte interpellasjonene ble ikke behandlet innenfor den avsatte tidsrammen.

Sak 73/08
ENDRING I FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER - ALKOHOLSAKER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger, Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk m.v. for Trondheim kommune og Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser med følgende endringer i retningslinjene for tildeling:
Punkt 5.6:
Ordlyd som innstillingen, men med ny grense for skjenketaket, se vedlagte kart.
Bystyret vedtar videre:
1. Rådmannen bes gjennomføre flere kontroller, deriblant sammen med Arbeidstilsynet og
skattemyndigheter for å avdekke sosial dumping, svart arbeid og omsetning.
2. Rådmannen bes komme tilbake til bystyret med en sak om innføring av vertskapsbevis. Her
bes drøftet hvordan dette kan gjennomføres, og aktuelle kriterier for å få tildelt beviset.
Bystyret ber rådmannen vurdere hvordan vertskapsbeviset kan brukes til å øke
kompetansen hos ansatte i bransjen. Det vil være naturlig å trekke inn både fagbevegelsen og
næringen i arbeidet med saken. Ordningen med vertskapsbevis ønskes innført fom 01.01.
2009.
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3. Bystyret ber rådmannen gå i dialog med drosjenæringen og busselskapet for å se på mulige
løsninger for å forbedre avviklingen av transporten ut av sentrum. Rådmannen bes særlig
vurdere løsninger for hvordan drosjekøene kan avvikles på en smidigere måte.
4. Det opprettes et samarbeidsforum mellom næringen og Trondheim kommune. Forumet skal
møtes jevnlig og diskutere utfordringer knyttet til alkohol og skjenkepolitikken i Trondheim.
Det skal utarbeides en forpliktene møteplan, og forumet skal etableres seinest 01.01. 2009.
5. Det startes arbeid med en ny handlingsplan mot rus, hvor blant annet vårens vedtak på
rusområdet innarbeides. Planen må også ha en mer offensiv holdning til rusforebygging.
Saksordfører: Arnt Inge Enoksen (FrP)
Behandling:
Jon Gunnes (V) foreslo:
Til retningslinjene for tildeling: Inntillingens punkt 5.6 strykes.
Til forskrifter: Opprettholde dagens §2 slik at det fortsatt kan serveres alkoholholdig drikke til
klokken 03.00.
Tillegg til innstillingen:
1. Bystyret ber politiet fastsette at skjenkesteder har et tilstrekkelig antall ordensvakter ansatt
og tilstede. De skal ha gjennomgått politiets ordensvaktkurs. Antallet må til en hver tid
evalueres av politiet slik at de mest volds - utsatte skjenkestedene får en positiv effekt ved
skjerping av krav. Brudd på antall godkjente ordensvakter bør medfører stegning av
skjenkestedet umiddelbart.
2. For å avverge skadevirkning ved skjenkning av alkoholholdig drikke som volds - episoder,
vurderes innført en avgiftsbetaling til politiet som er øremerket økt vakthold utenfor
skjenkestedene. Skjenkestedene må godta at politiet stenger skjenkestedene i visse gater i
Midtbyn med omfattende ordensproblematikk.
3. Bystyret ber om at det tas kontakt med fylkeskommunen for utvidelse av ordinære bussruter
til klokken 02.00 på fredag og lørdag i Trondheim.
4. Ved budsjettbehandlingene skal rådmannen vurdere om inneværende års bevilgning til
kommunal skjenkekontroll er stor nok i forhold til målsettingen om at alle skjenkesteder som
bryter loven skal miste retten til skjenking i en tidsperiode.
Bård Flaarønning (Ap) foreslo pva Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG til retningslinjene for tildeling § 5.2,
nytt 2. ledd:
Det gis ikke skjenkebevilling der pengeautomatspill er på - eller i tilknytning til søkerstedet.
Bård Flaarønning (Ap) foreslo pva Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG alternativ til innst. pkt 1-5:
1. Rådmannen bes gjennomføre flere kontroller, deriblant sammen med arbeidstilsyn, politi og
skattemyndigheter for å avdekke sosial dumping, svart arbeid og omsetning. Rådmannen bes
komme tilbake til bystyret med en sak om innføring av vertskapsbevis. Her bes drøftet hvordan
dette kan gjennomføres, og aktuelle kriterier for å få tildelt beviset. Bystyret ber rådmannen
vurdere hvordan vertskapsbeviset kan bidra til å øke kompetansen hos ansatte i bransjen.
Saken bør også drøfte muligheten for å stille krav om minimum antall vakter i forhold til antall
besøkende på skjenkestedet. Det vil være naturlig å trekke inn både fagbevegelsen og næringen
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i arbeidet med saken. Ordningen med vertskapsbevis ønskes innført fom 1.2.2009.
2.

Bystyret ber rådmannen gå i dialog med drosjenæringen og busselskapet for å se på mulige
løsninger for å forbedre avviklingen av transporten ut av sentrum. Rådmannen bes særlig
vurdere løsninger for hvordan drosjekøene kan avvikles på en smidigere måte. Det opprettes et
samarbeidsforum mellom næringen og Trondheim kommune. Forumet skal møtes jevnlig og
diskutere utfordringer knyttet til alkohol og skjenkepolitikken i Trondheim. Det skal utarbeides
en forpliktende møteplan, og forumet skal etableres seinest 1.1.2009. Det startes arbeid med en
ny handlingsplan mot rus, hvor blant annet vårens vedtak på rusområdet innarbeides. Planen må
også ha en mer offensiv holdning til rusforebygging.
Trondheim kommune/komiteen
arrangerer en åpen erfaringskonferanse med relevans for kommunens ruspolitikk. Denne kan
arrangeres i samarbeid med næringslivet.

Bård Flaarønning (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG:
Det ønskes fortsatt en streng sanksjonspraksis der skjenkebestemmelsene overtredes, likeledes at
hele handlingsrommet for sanksjoner utnyttes avhengig av alvorlighetsgrad og eventuelle gjentagelser.
Dorte Stevik Ommedal (KrF) foreslo til forskriftene §2:
Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdige drikker senere enn kl. 01.00.
I bomiljø utenfor Midtbyen settes skjenketiden til kl 24.00.
Dorte Stevik Ommedal (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF:
Alkoholfrie soner:
Bystyret er opptatt av at noen arenaer er rusfrie. Slike alkoholfrie soner kan f eks være aktiviteter for
barn og unge, i trafikken, i arbeidslivet og i idrettssammenheng.
Dorte Stevik Ommedal (KrF) foreslo:
Bystyret slutter seg til rådmannens opprinnelige forslag til skjenkering/område for skjenketak.
Anette Ljosdal Havmo (H) foreslo pva H, FrP tillegg til innstillingen:
1.
For å redusere helgevolden mener bystyret at det må fokuseres på tiltak som reduserer
menneskemengden i gatene. Dette kan skje ved forsinket utslipp fra serveringsstedene,
raskere og mer effektiv hjemtransport, og bedre ivaretagelse av de som besøker sentrum i
mellomtiden. Vi ber derfor om at Rådmannen legger frem en sak med tiltak som kan bedre
denne situasjonen. Følgende tiltak bør vurderes:
Flere nattbussavganger mellom kl. 02.00 og 04.00.
Mer ordnede taxikøer ved å sette opp køstativer på taxiholdeplassene.
Etablering av en ”hovedtaxiholdeplass” under tak med vakthold og servering. Eksempelvis
lokalisert i et mulig fremtidig parkeringshus under Olav Tryggvasons gate.
Bidra til mer effektiv avvikling av taxitrafikken ved bedre lokalisering av enkelte holdeplasser.
Bruk av maxitaxier i en slags fleksibel rute.
2.
Skjenkepolitikken i Trondheim skal konsentrere seg rundt prinsippet om at bevillinger skal
være lette å få, men samtidig lette å miste. Brudd på alkoholloven bør i større grad taes
alvorlig, og kontroller gjennomføres oftere.
3.
Midler avsatt til skjenkekontroll bør økes, samtidig som næringen selv får frihet til å kunne
gjennomføre egne tiltak for å bedre skjenkerutinene.
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Anette Ljosdal Havmo (H) fremmet følgende merknad pva H og FrP:
En innskrenkning av skjenketiden til kl 0200 kan få en motsatt effekt av den tilsiktende. Mens
hjemtransport i dag starter ca kl 2400 og strekker seg til bortimot kl 0500 vil en tidligere stenging av
skjenkestedene øke antall personer i gatene og skape lengre taxikøer med derav følgende mulighet
for økt vold.
Tore Jensen (DEM) foreslo tillegg til innstillingen:
Bystyret ber rådmannen utrede en lock in løsning.
Det vil si at utestedene stenger dørene til en viss tid på natten, slik at nye gjester ikke kan komme
inn.
Skjenkingen kan pågå så lenge den enkelte restaurantledelse finner det formålstjenlig.
En slik ordning kan føre til redusert bråk og vold i sentrum av byen.
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo til retningslinjene for tildeling:
Punkt 2.4 – støy fra stedet tas inn som tildelingskriterium.
Punkt 5.4 andre avsnitt – om 20-årsgrense etter kl. 23.
Setninger om at tiltrekning av ungdom skal være argument for aldersbegrensing strykes.
Punkt 5.5 strykes – Gjelder tak på skjenkebevillinger på Bakklandet
Punkt 5.6 strykes – Gjelder tak på skjenkebevillinger i Midtbyen.
Alternativ punkt 8.1
Rådmannen kan hver dag utstede ambulerende skjenkebevillinger for alkoholdholdig drikk gruppe 1
og 2, eller gruppe 1, 2 og 3 mot kommunal avgift.
Stryker tak på antall

Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo pva FrP, H til forskrifter:
Realitetsendring §2:
(…)Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdige drikker senere enn kl. 03.00.
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo til forskrifter:
Realitetsendring §3:
Salgstider for all alkohol kan starte kl. 08.00.
Arnt Inge Enoksen (FrP) foreslo tillegg til innstillingen:
1.
Bystyret ber om at det forberedes en søknad til departementet hvor Trondheim ber om å få
gjennomføre en tidsavgrenset prøveordning hvor servering av alkohol kan følge stedets
åpningstid framfor endelige skjenketider.
2.
Bevillings- og kontrollutvalget legges ned, og formannskapet overtar deres rolle slik det
fungerer i dag.
3.
Rådmannen bes komme tilbake med en sak knyttet til å erstatte dagens ordning av
tilbaketrekking av skjenkebevilling i perioder med en bøteordning.
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4.

5.

Rådmannen bes komme tilbake med en sak om innføring av vertskapsbevis. Denne bør
primært rettes opp mot bedriften og ledelsen, siden en kobling mot ansatte vil være for
omfattende til å kunne gjennomføres.
Det må knyttes objektive krav til tildeling av bevilling for uteservering. Rådmannen bes legge
fram en sak for formannskapet for dette for endelig behandling.

Arnt Inge Enoksen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Skjenkepolitikken i Trondheim skal konsentrere seg rundt prinsippet om at bevillinger skal være lette
å få, men samtidig lette å miste. Derfor må kommunen få større fokus på å sørge for at skjenkingen
på utestedene er ansvarlig, framfor å legge store beskrankninger på næringen. Midler avsatt til
skjenkekontroll bør derfor økes, samtidig som næringen selv får frihet til å kunne gjennomføre egne
tiltak for å bedre skjenkerutinene. Brudd på alkoholloven bør i større grad taes alvorlig, og kontroller
gjennomføres oftere.

- Tore Jensen (DEM) fratrådte. Svein Otto Nilsen (DEM) tiltrådte.
Votering:
Ommedals forslag til forskrifter (§2) fikk 3 stemmer (3KrF) og falt.
Ommedals forslag til skjenking (rådmannens opprinnelige) fikk 3 stemmer (3KrF) og falt.
Innstillingen første avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen, til pkt 5.6 og Gunnes’ forslag til retningslinjene for
tildeling ble innstillingen vedtatt mot 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1DEM) avgitt for Gunnes’
forslag.
Innstillingen pkt 1-5 fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1DEM) og falt.
Flaarønnings alternative forslag til inntillingen pkt 1-5 ble vedtatt mot 27 stemmer (13H, 13FrP,
1DEM).
Enoksens forslag til retningslinjene for tildeling (§§ 2.4, 5.4, 5.5, 5.6) fikk 27 stemmer (13H, 13FrP,
1DEM) og falt.
Gunnes’ forslag til forskrifter (§2) fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1DEM) og falt.
Enoksens forslag til forskrifter (§§ 2 og 3) fikk 26 stemmer (12H, 13FrP, 1DEM) og falt.
Flaarønnings forslag til til retningslinjene for tildeling § 5.2, nytt 2. ledd ble vedtatt mot 27 stemmer
(13H, 13FrP, 1DEM).
Enoksens forslag alternativ til retningslinjene for tildeling § 8.1 fikk 27 stemmer (13H, 13FrP,
1DEM) og falt.
Gunnes’ tilleggsforslag, pkt 1 unntatt siste setning, ble vedtatt mot 26 stemmer (12H, 13FrP,
1DEM).
Gunnes’ tilleggsforslag for øvrig fikk 6 stemmer (3V, 3KrF) og falt.
Jensens forslag fikk 1 stemme (1DEM) og falt.
Enoksens tilleggsforslag pkt 1-5 fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Havmos tilleggsforslag pkt 1-3 fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) og falt.
DEM sluttet seg til merknaden fra H og FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
H, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
H, V sluttet seg til merknaden fra Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG
Ap, SV, V, R, Sp, MDG, PP sluttet seg til merknaden fra KrF.
VEDTAK:
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Bystyret vedtar rådmannens forslag til Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger, Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk m.v. for Trondheim kommune og Retningslinjer for reaksjoner ved overtredelse
av alkohollovens bestemmelser, med følgende endringer i retningslinjene for tildeling:
§ 5.6:
Ordlyd som innstillingen, men med ny grense for skjenketaket, se vedlagte kart.
§ 5.2, nytt 2. ledd:
Det gis ikke skjenkebevilling der pengeautomatspill er på - eller i tilknytning til søkerstedet.
Bystyret vedtar videre:
1.
Rådmannen bes gjennomføre flere kontroller, deriblant sammen med arbeidstilsyn, politi og
skattemyndigheter for å avdekke sosial dumping, svart arbeid og omsetning. Rådmannen bes
komme tilbake til bystyret med en sak om innføring av vertskapsbevis. Her bes drøftet
hvordan dette kan gjennomføres, og aktuelle kriterier for å få tildelt beviset. Bystyret ber
rådmannen vurdere hvordan vertskapsbeviset kan bidra til å øke kompetansen hos ansatte i
bransjen. Saken bør også drøfte muligheten for å stille krav om minimum antall vakter i
forhold til antall besøkende på skjenkestedet. Det vil være naturlig å trekke inn både
fagbevegelsen og næringen i arbeidet med saken. Ordningen med vertskapsbevis ønskes
innført fom 1.2.2009.
2.

Bystyret ber rådmannen gå i dialog med drosjenæringen og busselskapet for å se på mulige
løsninger for å forbedre avviklingen av transporten ut av sentrum. Rådmannen bes særlig
vurdere løsninger for hvordan drosjekøene kan avvikles på en smidigere måte. Det opprettes
et samarbeidsforum mellom næringen og Trondheim kommune. Forumet skal møtes jevnlig og
diskutere utfordringer knyttet til alkohol og skjenkepolitikken i Trondheim. Det skal utarbeides
en forpliktende møteplan, og forumet skal etableres seinest 1.1.2009. Det startes arbeid med
en ny handlingsplan mot rus, hvor blant annet vårens vedtak på rusområdet innarbeides.
Planen må også ha en mer offensiv holdning til rusforebygging. Trondheim kommune/komiteen
arrangerer en åpen erfaringskonferanse med relevans for kommunens ruspolitikk. Denne kan
arrangeres i samarbeid med næringslivet.

3.

Bystyret ber politiet fastsette at skjenkesteder har et tilstrekkelig antall ordensvakter ansatt og
tilstede. De skal ha gjennomgått politiets ordensvaktkurs. Antallet må til en hver tid evalueres
av politiet slik at de mest volds - utsatte skjenkestedene får en positiv effekt ved skjerping av
krav.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, KrF, R, Sp, MDG, H, V:
Det ønskes fortsatt en streng sanksjonspraksis der skjenkebestemmelsene overtredes, likeledes at
hele handlingsrommet for sanksjoner utnyttes avhengig av alvorlighetsgrad og eventuelle gjentagelser.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, SV, V, R, Sp, MDG, PP:
Alkoholfrie soner:
Bystyret er opptatt av at noen arenaer er rusfrie. Slike alkoholfrie soner kan f eks være aktiviteter for
barn og unge, i trafikken, i arbeidslivet og i idrettssammenheng.
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Sak 79/08
SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Søndre gate 4 - 10 og Kongens gate 4 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Asplan Viak, senest datert 04.04.2008, med bestemmelser senest datert
04.04.2008, men med følgende endringer:
- Det tas inn en ny planbestemmelsene: § 6 Rekkefølgekrav. Før det gis ferdigattest for ny
bebyggelse innenfor planområdet skal nedkjøringsrampe være fjernet og Apotekerveita være
ferdig opparbeidet som vist på plankartet.
- Det tas inn nytt avsnitt til bestemmelse § 4.5: Takoppbygg skal ha en materialbruk og farge som
demper synligheten.
- Endring til reguleringsbestemmelse § 4.7: Minimum 10 av parkeringsplassene skal utformes for
bevegelseshemmede.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG).
Behandling:
Tone Stav (H) foreslo pva H, KrF:
Tverrforbindelsen mellom Apotekerveita og Søndre gate reguleres til privat formål. Arealet ligger
over privat kjeller og kirkeruinen.
Bankens intensjon er at bankpassasjen skal være tilgjengelig store deler av døgnet, og spesielt på de
tidspunkt hvor allmennheten har behov for det.
Det kan derfor tinglyses en avtale som eier signerer om at det skal være offentlig ferdsel på dag- og
kveldstid med angitte klokkeslett.
Tone Stav (H) fremmet (subsidiært) følgende merknad pva H, KrF:
I Trondheim har vi dårlig erfaring med åpne gangforbindelser nattetid i tilknytning til forretningsbygg.
Det har vært mye hærverk og tilgrising der dette har vært forsøkt gjennomført.
Vi mener derfor at Sparebank 1 Midt-Norge må få mulighet til å holde tverrforbindelsen mellom
Apotekerveita og Søndre gate stengt nattetid dersom det oppstår problemer..
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 8.5.2008:
Endring til reguleringsbestemmelse § 4.7:
Minimum 10% av parkeringsplassene skal utformes for bevegelseshemmede.
-

Trine Sumstad Wigtil (Ap) fratrådte, 84 medlemmer til stede.
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Torleif Hugdahl (SV) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 8.5.2008 (subsidiært til
Vindheims forslag):
Gesimshøyde for ny bebyggelse på felt kalt K1 på plankartet senkes til maks kote 27,6, og
gesimshøyde for ny bebyggelse på felt kalt K3 på plankartet senkes til maks kote 26,6.
Jan Bojer Vindheim (MDG) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 8.5.2008:
Gesimshøyde for ny bebyggelse på felt kalt K1 på plankartet senkes til maks kote 23 og gesimhøyde
for ny begyggelse på felt kalt K3 på plankartet senkes til maks kote 26,6
Votering:
Innstillingen, innledning og to første strekpunkt ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen strekpunkt 3 og Nilsens forslag ble innstillingen vedtatt
mot 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) avgitt for Nilsens forslag.
Innstillingen siste avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Vindheims forslag fikk 14 stemmer (7SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Hugdahls forslag fikk 16stemmer (7SV, 2V, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Stavs forslag fikk 31 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 1Sp, 1DEM) og falt.
FrP, DEM sluttet seg til merknaden fra H og KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Søndre gate 4 - 10 og Kongens gate 4 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Asplan Viak, senest datert 04.04.2008, med bestemmelser senest datert
04.04.2008, men med følgende endringer:
-

Det tas inn en ny planbestemmelsene: § 6 Rekkefølgekrav. Før det gis ferdigattest for ny
bebyggelse innenfor planområdet skal nedkjøringsrampe være fjernet og Apotekerveita være
ferdig opparbeidet som vist på plankartet.

-

Det tas inn nytt avsnitt til bestemmelse § 4.5: Takoppbygg skal ha en materialbruk og farge som
demper synligheten.

-

Endring til reguleringsbestemmelse § 4.7: Minimum 10 av parkeringsplassene skal utformes for
bevegelseshemmede.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 23/08
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG
ØKONOMIPLAN 2008-2011
Behandling:
Saken utsettes.
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Sak 34/08
SAKSBEHANDLINGSGEBYR TILTAKSPLANER FOR FORURENSET GRUNN
INNSTILLING:
1.
Bystyret vedtar Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med
terrenginngrep i forurenset grunn hjemlet i Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) §2-12.
2.
Gebyrsatsene revideres årlig og fastsettes av Bystyret i gebyrregulativet for Trondheim
kommune.
Saksordfører: Lars Tvete (H)
Behandling:
Saken utsettes

Sak 52/08
FORVALTNINGSREVISJON - ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTETS § 8
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at gjennomsnittlig saksbehandlingstid har gått ned og at det er avdekt få
tilfeller av usaklig forskjellsbehandling i klagesaker etter plan – og bygningsloven.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at seksukersfristen for oversendelse av enkelte byggesaker, jf.
forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 23, blir overholdt i større grad enn i dag.
Rådmannen bes også om å sørge for at det utarbeides tilfresstillende statistikkmateriale.
3. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Følgende FLERTALLSMERKNAD (FRP,H,V,SV,AP) fra kontrollkomiteen følger saken:
Bystyret mener det er uheldig at en del av klagerne får en ”ekstra” klageinstans for sin sak, ved at
bygningsrådet behandler klagesaker hvor klager selv har oppsøkt politikerne med spørsmål om at
deres sak skal behandles politisk.
Bystyret er av den oppfatning at denne forskjellsbehandlingen bør elimineres ved at alle klagere
gjøres oppmerksom på denne muligheten, eller at bygningsrådet kun behandler slike henvendelser
når saken er av prinsipiell karakter.
Saksordfører: Kenneth Brodal (SV)
Behandling:
Saken utsettes
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Sak 53/08
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2008 - 2010
INNSTILLING:
1. Frem til sommeren 2010 skal følgende områder ha hovedprioritet for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon: Trondheim kommunes finansforvaltning, skole, sektorer med store
brukergrupper/brukergrupper med spesielle behov, større omorganiseringer,
endringsprosesser og innføring av nye it-systemer, anskaffelser, arealforvaltning og
personvern. Kontrollkomiteen gis fullmakt til å prioritere også andre områder i
forvaltningsrevisjonen.
2. Bystyret delegerer til kontrollkomiteen å foreta nærmere prioriteringer av
forvaltningsrevisjon, herunder vedta de enkelte undersøkelser.
3. Kontrollkomiteen rapporterer fortløpende til bystyret om de forvaltningsrevisjoner som er
gjennomførte og resultatet av disse.
Saksordfører: Jon Steinar Gudmundsson (H)
Behandling:
Saken utsettes

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:
Saken utsettes.

Sak 58/08
ÅRSRAPPORT 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM
INNSTILLING:
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Årsrapport for 2007 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering
Saksordfører: Trond Svenkerud (PP)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 64/08
KOLONIHAGEPLASSER PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRET FRA JAN BOJER
VINDHEIM (MDG)
INNSTILLING:
Bystyret ber om at det ifm revidering av kommuneplanens arealdel framlegges forslag til areal som
kan benyttes til parsellhager, eventuelt i samarbeid med nabokommuner.
Saksordfører: Tone Stav (H)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 65/08
HELTIDSPOLITIKERES VILKÅR - GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 2
INNSTILLING:
Bystyret vedtak følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte:
§ 2.2 Bilgodtgjøring: Heltidspolitikere gis en skattepliktig fast bilgodtgjøring på kr 4000,- pr år.
Alternativt kan man få utbetalt en skattefri kjøregodtgjøring etter reiseregulativets satser på grunnlag
av ført kjørebok.
Kjøring med egen bil utenfor Trondheim kommune dekkes iht § 1.7 etter innlevert reiseregning og
kommer i tillegg til denne ordningen.
§ 2.5 går ut.
§ 2.6 blir ny § 2.5 med følgende ordlyd:
§ 2.5 Mobiltelefon: Heltidspolitikere får dekket alle kostnader knyttet til mobiltelefonabonnement av
Trondheim kommune. Det er satt et øvre tak for bruk av kommunal mobiltelefon på 12000 kr. pr.
kalenderår.
Abonnementet sies opp fra det tidspunkt vedkommende fratrer sitt verv som heltidspolitiker.
Mobiltelefon og bredbåndstilknytning fordelsbeskattes etter gjeldende regelverk.
§§ 2.7-2.13 endrer nummerering til 2.6-2.12
Saksordfører: Knut Fagerbakke (SV)
Behandling:
Saken utsettes.
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Sak 66/08
DELTIDSPOLITIKERES VILKÅR - GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 3
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte:
3.3. Sykelønn og permisjon: Reglementets §§ 2.7, 2.8 og 2.9 gjelder for deltidspolitikere
forholdsmessig etter stillingens størrelse.
3.4. Deltidspolitikere skal innmeldes i kommunens pensjonsordning etter gjeldende regler for
Trondheim kommunale pensjonskasse. For tiden vil det omfatte folkevalgte med
frikjøpsandel på 20% eller mer.
3.5. Feriepenger: Reglementets §§ 2.12 gjelder for deltidspolitikere forholdsmessig etter
stillingens størrelse.
Saksordfører: Knut Fagerbakke (SV).
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 67/08
GODTGJØRING FOR UTVALG FOR SKATTELETTELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende godtgjøring for utvalg for skattelettelser:
Medlem: 2% av kommunalråds lønn
Leder: 6% av kommunalråds lønn
Endringen gjelder fra og med 1.1.2008. Reglementets § 4.6 endres tilsvarende.
Saksordfører: Knut Fagerbakke (SV).
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 68/08
DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID - ENDRING AV
GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 1.6.
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende endring i ”Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte” §
1.6:
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Utgifter til omsorgsarbeid dekkes med inntil halvparten av dagsats for kommunalråd.
Saksordfører: Knut Fagerbakke (SV).
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 74/08
REVISJONSRAPPORT - MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at mange enhetsledere har tatt miljøansvar og at de fleste gjennomfører
tiltak på området.
2. Bystyret merker seg at ikke alle enhetene har utarbeidet egne miljøhandlingsplaner og at flere
etterspør råd og veileding på området. Bystyret ber derfor rådmannen om å sette inn tiltak for å
øke antall enheter med miljøhandlingsplan og styrke veiledningen på området.
3. Bystyret tar forøvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Erling Moe (V)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 75/08
IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
INNSTILLING:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2007 til orientering.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 78/08
KONRAD DAHLS VEG 30, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Konrad Dahls veg 30, gnr./bnr. 103/473 som vist på kart i
målestokk 1:1000, datert 27.08.07, merket Heggenhougen Arkitekter AS, senest datert 18.02.08,
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med bestemmelser senest datert 01.04.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Ragnhild Nyhagen (Ap).
Behandling:
Saken utsettes.

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.
Saksordfører: Mona Bjørn (Rødt)
Behandling:
Saken utsettes.

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:
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: Gerda Rekstad (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.
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Sak 82/08
ÅRSMELDING 2007 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM
INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding for 2007 fra Eldrerådet til orientering.
Saksordfører: Kristin Sæther (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.

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:
Saken utsettes.

Sak 84/08
PENSJONSKASSENS ÅRSRAPPORT FOR 2007
INNSTILLING:
Årsrapporten 2007 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 85/08
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INNBYGGERINITIATIV- BYEN MØTER VANNET
INNSTILLING:
Innbyggerinitiativet ”Byer møter vannet” som gjelder å legge Nordre avlastningsveg i tunnel gjennom
Brattøra avvises da dette tiltaket isolert sett ikke anses å gi tilstrekkelig miljøgevinst i forhold til
nødvendige investeringskostnader.
Saksordfører: Roar Aas (Ap).
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 86/08
LOVLIGHETSKONTROLL- SAK 37/08 NEDRE ELVEHAVN/SIRKELTOMTA
Forslag til innstilling:
Bystyrets vedtak i sak 37/08 Nedre Elvehavn/ Sirkeltomta opprettholdes.
Saken sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for videre behandling.
Behandling:
Saken utsettes.

Møtet hevet kl. 2230

Rita Ottervik
ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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