Trondheim kommune

Møteprotokoll
Bystyret
Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Møtedato: 24.04.2008
Tid: Kl. 16.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Rita Ottervik, Rune Olsø, Ole Kristian Lundereng, Aase Sætran (til kl
1900), Bård Flaarønning, Geir Waage, Roar Aas, Sissel Trønsdal, Gerda
Rekstad, Hanne Moe Bjørnbet, Rita Kumar, Ragnhild Nyhagen, Ismail Elmi,
Francis Chagula, Karianne Holt, Aage Bormann, Jørgen Knapskog, Randi
Sakshaug, Ola J Lenes, Marte Frengen Evensen, Kristin Sæther, Arne
Bjørlykke, Nils Nesjan, Jens Dale Røttereng, Stian Johansen, Per Digre,
Heidi Eidem, Roger Holmeng, John Stene, Øyvind Brastein, Monica Fornes,
Vibeke Sivertsen, Lars Sperre, Yngve Brox, Michael Setsaas, Merethe
Baustad Ranum, Nina Wikan, Tone Stav, Jon Steinar Gudmundsson, Anette
Ljosdal Havmo, Otto Albert Hammervold, Lars Tvete, Kristian Dahlberg
Hauge, Morten Kokaas, Elin M Andreassen, Harald Berg, Torgny Hagerup,
Morten Ellefsen, Hans Borge, Arnt-Inge Enoksen, Jorunn Kofoed, Terje
Justin Østhus, Marianne Lehn, Knut Fagerbakke (fra kl. 19.00), Elin
Kvikshaug Berntsen, Hilde Opoku, Linn Marita Brodal, Torleif Hugdahl,
Kenneth Torsmyr Brodal, Bekes Berwari, Jon Gunnes, Guri Melby, Erling
Moe (fra kl. 19.00), Arne Byrkjeflot, Mona Bjørn, Åsmund Sunde Valseth,
Odd Anders With, Espen Agøy Hegge, Kolbjørn Frøseth, Harald Nissen,
Jan Bojer Vindheim, Trond Svenkerud, Svein Otto Nilsen,
Frøydis Gaare, Thomas Wanjohi, Leif Samstad, Aasta Loholt (til kl 1700),
Adrian Nøttestad (fra kl 1900), Hamida Schreiner, Synnøve Hopsø, Kjetil
Utne, Kåre Fossum, Terje Kulvik, Bjørn Hildrum, Ottar Michelsen (til kl.
19.00), Bente Kjøsnes (til kl 1900), Kitt Larsen, Kristian Skinderhaug
Trine Sumstad Wigtil, Marte Jystad, Torgeir Gimse, Øyvind Brandtzæg,
Karianne Holt (til kl. 17.00), Bengt Eidem, Niklaus Haugrønning, Tore A
Torp, Siri Holm Lønseth, Sissel Solbu Kotte, Julie Hjemås Gule, Knut
Fagerbakke (til kl. 19.00), Erling Moe (til kl. 19.00), Dorthe Stevik
Ommedal, Tone Sofie Aglen
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 85 representanter.
De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
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Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Ordfører opplyste om at alle vedlegg til bystyresak i juni om årsmelding og regnskap for Trondheim
kommune sendes ut til det enkelte bystyremedlem 28.04.2008.
Ordfører ba om tilslutning til at følgende tre tilleggssaker settes på saklista:
69/08 Søknad om permisjon for representant fra Høyre
70/08 Ny miljø og transportplanpakke for Trondheim
71/08 Forliksråd for perioden 1. mai 2008- 1.januar 2008
Bystyret aksepterte dette.
Det var ikke meldt inhabilitet til dagens møte. Det var ingen innsigelser til representantenes habilitet
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvidet taletid og ba om fullmakt til å ordne saklisten.
Ordfører viste til at bystyret i møte 27.03.2008 ga sin tilslutning til at komiteinitiativ fra byutviklingskomiteen
”Elektroniske sakspapirer” behandles tilsvarende interpellasjon.
Det var meldt følgende kortspørsmål (08/16):
1. Fra Hans Borge (FrP):
Forbruk av strøm ved drift av Gråkallbanen.
Det var meldt følgende interpellasjoner (08/16):
1. Fra Hilde Opoku (SV), Aase Sætran (Ap), Harald Nissen (MDG), Arne Byrkjeflot (Rødt) og
Tone Sofie Aglen (Sp)
Speilvending av reservasjonsretten mot reklame
2. Fra Guri Melby (V):
Forsøksorning med stemmerett for 16-åringer i Trondheim
3. Fra Elin Marie Andreassen (FrP) og Jorunn Kofoed (FrP):
Vaksine mot livmorhalskreft
4. Fra Lars Tvete (H):
Byutvikling
5. Fra Baard Flårønning (Ap):
Leksehjelp
6. Fra Arne Byrkjeflot (Rødt):
Egen bydelsplan, temaplan eller planprogram for havnefronten
7. Fra Torleif Hugdahl (SV):
Tilgjengelighet til havneområdene for byens befolkning
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Dagens kulturinnslag fra Musikk- og kulturskolen var ved Marie Jacobsen Lauvås som spilte to satser fra
et fløytestykke av Øystein Sommerfeldt: sats nr. 3 - Lys vårmorgen og sats nr. 4 - Leik i vårbakken.

SAKSLISTE
Saksnr.
23/08

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

24/08

08/182
FLYTTING AV FOTGJENGERFELT VED HAUKVANNET

30/08

07/33304
PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM
KOMMUNE

31/08

05/16360
SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE

34/08

07/32370
SAKSBEHANDLINGSGEBYR TILTAKSPLANER FOR FORURENSET
GRUNN

38/08

03/2811
KALVSKINNET, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

42/08

07/35415
ETABLERING AV MANGFOLDSRÅD I TRONDHEIM

46/08

08/9263
NARKOMANE PÅ FERIE OG STUDIETUR TIL TYRKIA

52/08

04/2372
FORVALTNINGSREVISJON - ENDRING AV
DELEGERINGSREGLEMENTETS § 8 - OM FORBEREDENDE
KLAGESAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

53/08

08/13224
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2008 - 2010

54/08

08/9175
DEN KULTURELLE SKOLE- OG BARNEHAGESEKKEN I TRONDHEIM

55/08

08/8347
KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP /
ÅRSBERETNING FOR 2007.
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56/08

08/10145
OPPREISNING TIL TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - PRESISERING AV
VEDTEKT

57/08

08/6127
ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008

58/08

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

59/08

07/40010
KOMMUNAL GARANTI - KOLSTAD FOTBALL

60/08

06/14005
FORTUNALIA 29, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

61/08

05/35872
ILSVIKVEIEN 30, ILSVIKEN PARSELL OG JERNBANEGRUNN 5, ILA,
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

62/08

06/41369
IVAR AASENS VEG, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

63/08

07/15002
LUNDÅSEN - NORDMYRVEGEN 7, GNR 177 BNR 133, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN

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
GODTGJØRING FOR UTVALG FOR SKATTELETTELSER

68/08

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

69/08

08/1892
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SØKNAD OM PERMISJON FOR REPRESENTANT FRA HØYRE
70/08
71/08

01/23491
NY MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE FOR TRONDHEIM
08/1892
FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.MAI 2008 - 1.JANUAR 2013

Sak 70/08
NY MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE FOR TRONDHEIM
INNSTILLING:
Det vises til arbeidet i klimautvalget, samt oppfølgende forhandlinger som førte til ”Trondheim kommunes
miljøpakke for transport – et forlik mellom 6 partier i Trondheim bystyre”. Bystyret vedtar denne.
Saksordfører: Odd Anders With (KrF).
Behandling:
Yngve Brox (H) fremmet Høyres forslag til transport- og miljøpakke. (Eget hefte utdelt i møtet)
Hans Borge (FrP) tok opp FrPs forslag fra byutviklingskomiteen 23.04.2008.
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo:
1.
Bystyret ber rådmannen på nytt ta kontakt med de berørte kollektivselskapene i Trondheim for å se
på mulighetene til å få etablert et såkalt ”GRØNT KORT” opplegg på buss/trikk i Trondheim.
Ordningen bør gjelde i et gitt tidspunkt av dagen ( eks. 0900-14.30) og prisen bør ligge på rundt
100 kroner i måneden for et slikt kort. Betingelsen for opplegget er kun å benytte ledig kapasitet på
denne tiden av dagen hvor antall kollektivreisende er lavt.
2.
Bystyret avviser formannskapets vedtak i sak 141/08 (22.04-2008) om å omgjøre sambruksfeltet til
gjennomgående kollektivfelt. Bystyret ber om å få seg forelagt trafikk og fremkommelighetsanalyse
for omgjøring av sambruksfelt til hhv 3+ og 4+ felt.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad pva R:
I forhold til utgangspunktet etter valget er miljøforliket et langt skritt i riktig retning. Da hadde vi et flertall
bestående av AP og Høyre som sa nei til bomring og rushtidsavgift og ja til veiprosjekt for flere milliarder.
Det så ut til å bli en fullstendig stans i utbyggingen både for kollektivtrafikk, gang og sykkelveier. Det fantes
ikke midler.
Det er derfor ikke tvil om at det er miljøpartiene som har vunnet gjennom når nå halvparten skal gå til
miljøtiltak, det er konkrete mål og det skal evalueres underveis.
Når Rødt likevel ikke deltar er det fordi:
Rushtidsavgift eller gjennomkjøringsavgift ville vært en mye mer treffsikker og sosialt bedre ordning enn den
punktinnkrevinga blandet med bensinavgift vi nå får. Vi mener at når en må innføre avgifter for å få til
miljøtiltak, må de utformes slik at de rammer mest mulig rettferdig. Vi mener en ring rundt Midtbyen kan
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unngås av de fleste siden det er her kollektivtilbudet er best og de fleste kan unngå gjennomkjøring nå
NAV åpner. Forslåtte tiltak vil ramme tilfeldig og de vil være vanskeligere å unngå å rammes.
Forliket har ingen ordninger som hindrer trafikken gjennom Midtbyen. En benytter ikke den muligheten
som fins når Nordre avlastningsvei åpner til å etablere nye kjøremønstre. Prinsen krysset blir ikke stengt for
biltrafikk og det blir ikke 30-km grense i Midtbyen. Selve grunntanken i transportplan for Trondheim
legges bort. Etter Rødts mening er det ikke mulig å plassere en bom på Sluppen uten å ha
gjennomkjøringsavgift eller lignede tiltak gjennom Midtbyen. Da vil bilene dra gjennom Midtbyen og det er
stikk i strid med det vi vil.
Det var heller ikke mulig å få gjennomslag for at det ikke skal være anbud på kollektivtrafikk i Trondheim.
Tvert i mot ser vi ruteplanleggingskontoret i pakken som en del av anbudsutsetting. Vi tror ikke det er mulig
å få en oppjustering av kollektivtrafikken med anbud, tvert imot ser vi av erfaringen fra Stavanger at det er
nærmest katastrofalt. I tillegg til at det er fagforeningsknusing og ødelegger lønns og arbeidsvilkår for 600
ansatte. Vi frykter at Rødt ville blitt viklet inn i et samarbeid som etter hvert bygger på anbudsprinsippet og
der hører ikke vi hjemme.
Og sist men ikke minst: Det er tvilsomt om det faktisk er slik at halvparten går til miljøtiltak og at vi faktisk
får det løftet vi er forespeilet. Det er ikke voldsomme summer som går til konkrete miljøtiltak. Ser en
grundig på pakken så ser en at mesteparten går til vei og det er her de mest konkrete planene er. Og mens
klimapakken vedtas så forsetter utbyggingen av nye kjøpesentre som om intet hadde skjedd.
Rødt velger derfor å passe på at alle de gode målsetninger som vedtas blir oppfylt fra utsiden, ikke
innsiden. Vi mener det er nødvendig at kritikken målbæres også fra venstresida, at ikke alle er låst opp i
kompromiss der AP er den store sterke. Men vi har stor forståelse for at andre miljøparti velger
annerledes.
Votering:
Nilsens forslag 1 fikk 2 stemmer (1PP, 1DEM) og falt.
Nilsens forslag 2 fikk 14 stemmer (12FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
Borges forslag fikk 13 stemmer (12FrP, 1PP) og falt.
Brox’ forslag fikk stemmer (13H) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 30 stemmer (13H, 12FrP, 3R, 1PP, 1DEM).
Ingen flere sluttet seg til merknaden f ra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Det vises til arbeidet i klimautvalget, samt oppfølgende forhandlinger som førte til ”Trondheim kommunes
miljøpakke for transport – et forlik mellom 6 partier i Trondheim bystyre”. Bystyret vedtar denne.

-

Aase Sætran (Ap), Bente Kjøsnes (V), Ottar Michelsen (SV) fratrådte. Adrian
Nøttestad (Ap), Erling Moe (V), Knut Fagerbakke (SV) tiltrådte.
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KOMITEINITIATIV, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJON
KOMITEINITIATIV:
ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER - FORSØKSPROSJEKT
KOMITEINITIATIV FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN
Forslag til innstilling:
Bystyret ser på Trondheim Kommunes papirforbruk som en miljøutfordring. Hver måned sendes ut store
mengder saksutredninger, referater, møteinnkallinger osv i papirform, mens f.eks Bergen bystyre er blitt
papirfritt. Dette vil ikke bystyret sitte stille og se på.
Derfor ber bystyret rådmannen utrede en sak hvor byutviklingskomiteen kjører et pilotprosjekt i ett år,
med oppstart januar 2009, der komiteens medlemmer får utdelt egen pc. Det forutsettes at nettilgang
implementeres i pakken for de som har behov for det, og at saksutredninger blir lett tilgjengelige for
komiteens medlemmer.
Prosjektet evalueres innen slutten av 2009, og bystyret tar stilling til om ordningen innføres for alle
bystyrets medlemmer.
Endelig stilling tas til forsøksprosjektet når utredningen foreligger.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap).
Behandling:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo:
Forslaget fra byutviklingskomiteen oversendes rådmannen for utredning.
Votering:
Ordførerens forslag ble vedtatt mot 13 stemmer (12FrP, 1DEM).
VEDTAK:
Forslaget fra byutviklingskomiteen oversendes rådmannen for utredning.

KORTSPØRSMÅL:
1. Hans Borge (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om forbruk av strøm ved drift av Graakallbanen.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.

INTERPELLASJONER:
1. Hilde Opoku (SV) begrunnet pva SV, Ap, MDG, R og Sp interpellasjon om speilvending av
reservasjonsretten mot reklame. Interpellasjonen ble besvart av ordføreren.
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Hilde Opoku (SV) foreslo pva SV, Ap, MDG, R og Sp:
Bystyret ber ordføreren ta kontakt med regjeringa, ved barne- og likestillingsministeren, for å be om at
man i den nye markedsføringslova speilvender reservasjonsretten, Bystyret ber om at ordningen innføres
så snart det er mulig.
I tillegg ber bystyret ordføreren om å kontakte ordførerne i andre kommuner i Trøndelag og oppfordre
dem til å ta tilsvarende initiativ ovenfor regjeringa.
Yngve Brox (H) foreslo pva H, FrP:
Bystyret mener ordningen med reservasjonsrett mot reklame i postkassen er positivt, og ber rådmannen
komme med forslag til hvordan ordningen kan gjøres mer kjent, herunder muligheten for å distribuere "Nei
takk"-klistremerker (sammen med relevant informasjon) hyppigere enn i dag.
Votering:
Opokus forslag ble vedtatt mot 28 stemmer (13H, 13FrP, 1Sp, 1DEM).
Brox’ forslag fikk 28 stemmer (13H, 13FrP, 1Sp, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
Bystyret ber ordføreren ta kontakt med regjeringa, ved barne- og likestillingsministeren, for å be om at
man i den nye markedsføringslova speilvender reservasjonsretten, og at det innføres i Trondheim når
lovendringen er vedtatt.
I tillegg ber bystyret ordføreren om å kontakte ordførerne i andre kommuner i Trøndelag og oppfordre
dem til å ta tilsvarende initiativ ovenfor regjeringa.

2. Guri Melby (V) begrunnet sin interpellasjon om forsøksordning med stemmerett for 16-åringer i
Trondheim. Interpellasjonen ble besvart av ordføreren.
Saksprotokoll fra ungdommens bystyre 17.04.2008 ble delt ut på møtet.
Guri Melby (V) foreslo:
Bystyret vedtar at det sendes en søknad til Kommunal- og regionaldepartementet der vi ber om at
Trondheim kan bli en forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Kenneth Brodal (SV) foreslo:
Bystyret er opptatt av at barn og unge skal få delta og få medbestemmelse i saker som angår dem. Det er
viktig at eventuell stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg ikke går på bekostning av barn og unges
lovfestede rett til medvirkning.
Barn og unges rett til medvirkning skal forankres på formelle arenaer som ungdomsråd og elevråd, men
også på uformelle arenaer på skole og fritid, og ikke minst i nærmiljø. Det beste engasjementet og de beste
resultatene kommer gjennom en kombinasjon av formell og uformell medvirkning. Stemmerett kan ikke
ivareta dette alene.
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Stemmerett og demokratiopplæring bør være forankret i grunnskolen og den videregående skoles
læreplaner i de hensiktsmessige fag.
Votering:
Melbys forslag fikk 16 stemmer (1H, 7SV, 3V, 3R, 2MDG) og falt.
Brodals forslag ble vedtatt mot 33 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 2Sp, 1PP, 1DEM).

VEDTAK:
Bystyret er opptatt av at barn og unge skal få delta og få medbestemmelse i saker som angår dem. Det er
viktig at eventuell stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg ikke går på bekostning av barn og unges
lovfestede rett til medvirkning.
Barn og unges rett til medvirkning skal forankres på formelle arenaer som ungdomsråd og elevråd, men
også på uformelle arenaer på skole og fritid, og ikke minst i nærmiljø. Det beste engasjementet og de beste
resultatene kommer gjennom en kombinasjon av formell og uformell medvirkning. Stemmerett kan ikke
ivareta dette alene.
Stemmerett og demokratiopplæring bør være forankret i grunnskolen og den videregående skoles
læreplaner i de hensiktsmessige fag.

3. Jorunn Kofoed (FrP) begrunnet sin interpellasjon om vaksine mot livmorhalskreft. Interpellasjonen ble
besvart av ordføreren.
Jorunn Kofoed (FrP) foreslo:
1. Bystyret ber om at det legges frem en sak som redegjør for mulig kommunal finansiering av vaksine
mot livmorhalskreft, som en del av det obligatoriske vaksinasjonsprogrammet for jenter.
2. Bystyret ber ordføreren rette en formell henvendelse til regjeringen ved helseminister Brustad, med tanke
på å få statlig finansiering av en slik obligatorisk vaksine mot livmorhalskreft.
Votering:
Kofoeds forslag 1 fikk 13 stemmer (12FrP, 1DEM) og falt.
Kofoeds forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber ordføreren rette en formell henvendelse til regjeringen ved helseminister Brustad, med tanke
på å få statlig finansiering av en slik obligatorisk vaksine mot livmorhalskreft.

4. Lars Tvete (H) begrunnet sin interpellasjon om byutvikling. Interpellasjonen ble besvart av
kommunaldirektør Håkon Grimstad.
Lars Tvete (H) foreslo:
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Trondheim kommune bør ta initiativ til en plankonkurranse for fremtidig utnyttelse og utforming av dette
området (Lerkendal, Sorgenfri og Tempe). Rådmannen bør utforme premissene for konkurransen når det
gjelder avgrensing av området og eventuell involvering av de mest sentrale grunneierne, basert på vedtatte
planer.
Votering:
Tvetes forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Trondheim kommune bør ta initiativ til en plankonkurranse for fremtidig utnyttelse og utforming av dette
området (Lerkendal, Sorgenfri og Tempe). Rådmannen bør utforme premissene for konkurransen når det
gjelder avgrensing av området og eventuell involvering av de mest sentrale grunneierne, basert på vedtatte
planer.

De øvrige interpellasjonene ble det ikke tid til å behandle innen den avsatte tiden.

Sak 38/08
KALVSKINNET, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kalvskinnet som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
byplankontoret, datert 25.01.05, senest endret 17.09.07 med bestemmelser senest datert 15.01.2008.
Det vises til pågående prosesser, både det store løftet med opprustningen av Torvet og Hjertepromenaden.
For byen er Torvet det viktigste prosjektet, og må ikke forsinkes. Utviklingen av hjertepromenaden må
finne mindre kontroversielle og rimelige løsninger, og hvor man i denne omgang nøyer seg med de minst
kontroversielle områder/strekninger.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, MDG, Sp:
Vi kan ikke se at planforslaget tar nok høyde for Leuthenhavens fremtidige potensial. Det er to forhold vi
mener det særlig bør legges vekt på fremover:
Vi vil ha en utdyping og forbedring av kultur- og kunnskapsaksen som går igjennom Leutenhavenområdet.
Vitenskapsmuseet med et framtidig Vitensenter må knyttes bedre sammen med Arbeiderforeningens mulige
framtid som Trondheims nye storstue fra byens frivillige musikk- og scenekunstnermiljø. Sammen med
HiST og Trøndelag teater vil dette utgjøre den største ansamlingen av kultur- og kunnskapsinstitusjoner i
byen rundt et framtidig park- og torvområde.
Trondheim har ambisjoner om å være ledende på miljøsiden i Norge. Skal det først realiseres et større
kontor- og servicebygg på Leuthenhaven bør dette bli det fremste lavenergihuset av sitt slag når det gjelder
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teknologi. Byen trenger et signalbygg på dette feltet og har de faglige miljøene som skal til for å kunne
realisere dette. Et slikt bygg vil dessuten være et viktig signal til regionens bygge- og anleggsbransje og et
insitament for den til å tenke nytt.
Saksordfører: Svein Otto Nilsen (DEM).
Behandling:
Geir Waage (Ap) foreslo pva Ap, H, SV, V, Sp:
Bystyret vedtar at en fremtidig park på Leutenhaven skal dekke minimum arealet som i dag er
parkeringsplass. Eksisterende bygg foreslås revet for å få en større bymessig park med åpning mot
Repslagerveita med den lave trehusbebyggelsen. Repslagerveita har lite trafikk og gode solforhold . I tillegg
vil en slik løsning åpne tilgjengeligheten mot Arbeiderforeningen.
Det planlagte bygget mot Smedbakken vil dempe støy fra biltrafikken og gjøre parken mer attraktiv.
Bystyret er videre åpne for at parken kan bygges opp fra bakkeplan. Det forutsettes utlyst egen
arkitektkonkurranse for området. Nytt bygg mot Smedbakken må være arealeffektivt. Bygningsmassen bør
også utformes slik at parken og bygningsmassen får et helhetlig og spennende uttrykk. Miljøløsninger skal
vektlegges ved arkitektkonkurransen.
Denne løsningen vil også gi Trøndelag Teater det inngangsparti og de omgivelser det fortjener.
Bystyret forutsetter at bebyggelsesplan sendes tilbake til endelig politisk behandling.
Geir Waage (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp tillegg til avsnitt 2:
Bygget reguleres til offentlig formål.
Tone Stav (H) foreslo:
Det forutsettes at dette bygget ivaretar planen med publikumsrettet virksomhet i de to nederste etasjene.
Her kan det tilrettelegges for frivillighet, kunst, kultur, butikker, kafé og aktiviteter som kan knyttes til
teateret og Arbeiderforeningen.
Hans Borge (FrP) foreslo endring i reguleringsbestemmelsene:
§6.1-2 strykes.
Jon Gunnes (V) foreslo pva V og KrF:
Tomtesalget kan brukes som økonomisk bidrag til opparbeidelse av parken. Bystyret vil på et senere
tidspunkt avgjøre byggets formål.
Jon Gunnes (V) fremmet følgende merknad pva V:
Reguleringsplanen for Kalvskinnet i forhold til Campusutvikling i Trondheim: Bystyret ønsker å invitere Hist
til å samlokalisere sin virksomhet på Kalvskinnet. For Hist vil dette bety en nær tilhørighet til sentrum,
enkel transport av studenter og ansatte og området kan videreutvikles til et kunnskap- og kultursentrum for
hele midtbyen. Sambruk av Hist sine undervisningslokaler kan dekke noe av behovet for kultur-, kurs- og
konferansearenaer for byens befolkning.
Odd Anders With (KrF) tok opp sine forslag fra byutviklingskomiteen 13.03.2008:
1.
Det anlegges en park på Leuthenhaven, uten andre bygg/installasjoner enn det som kan relateres til
parkens bruk.
2.
Eksisterende bygg rives for å åpne parkens inngang mot sentrum.
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Arne Byrkjeflot (R) foreslo pva R og SV:
Det tas ut deler av reguleringsplan for Kalvskinnet der det er mulig alternativt å legge hjertepromenaden.
Det gjelder områder nedenfor domkirkeverkstedet og Harmonien der promenaden i forrige utkast til plan
for Kalvskinnet var lagt og det gjelder området nedenfor den gamle fylkesmannsboligen/ artsdatabanken
der det er mulig å komme direkte ned til elva og Ila bru.
Votering:
Withs forslag 1a fikk 5 stemmer (3KrF, 2MDG) og falt.
Innstillingen avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt.
Gunnes’ forslag fikk 6 stemmer (3V, 3KrF) og falt.
Innstillingen avsnitt 2 ble enstemmig vedtatt.
Waages forslag til tillegg til pkt 2 ble vedtatt mot 33 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM).
Innstillingen avsnitt 3 ble enstemmig vedtatt.
Waages forslag ble enstemmig vedtatt.
Stavs forslag fikk 32 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 2MDG, 1DEM).
Byrkjeflots forslag fikk 32 stemmer (13FrP, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2MDG, 1DEM) og falt.
Borges forslag fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Withs forslag 1b fikk 25 stemmer (13H, 7SV, 3KrF, 2MDG) og falt.
PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra byutviklingskomiteen.
H, KrF sluttet seg til merknaden fra V, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kalvskinnet som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
byplankontoret, datert 25.01.05, senest endret 17.09.07 med bestemmelser senest datert 15.01.2008.
Det vises til pågående prosesser, både det store løftet med opprustningen av Torvet og Hjertepromenaden.
For byen er Torvet det viktigste prosjektet, og må ikke forsinkes. Utviklingen av hjertepromenaden må
finne mindre kontroversielle og rimelige løsninger, og hvor man i denne omgang nøyer seg med de minst
kontroversielle områder/strekninger.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Bystyret vedtar at en fremtidig park på Leutenhaven skal dekke minimum arealet som i dag er
parkeringsplass. Eksisterende bygg foreslås revet for å få en større bymessig park med åpning mot
Repslagerveita med den lave trehusbebyggelsen. Repslagerveita har lite trafikk og gode solforhold . I tillegg
vil en slik løsning åpne tilgjengeligheten mot Arbeiderforeningen.
Det planlagte bygget mot Smedbakken vil dempe støy fra biltrafikken og gjøre parken mer attraktiv.
Bystyret er videre åpne for at parken kan bygges opp fra bakkeplan. Det forutsettes utlyst egen
arkitektkonkurranse for området. Nytt bygg mot Smedbakken må være arealeffektivt. Bygningsmassen bør
også utformes slik at parken og bygningsmassen får et helhetlig og spennende uttrykk. Miljøløsninger skal
vektlegges ved arkitektkonkurransen.
Denne løsningen vil også gi Trøndelag Teater det inngangsparti og de omgivelser det fortjener.
Bystyret forutsetter at bebyggelsesplan sendes tilbake til endelig politisk behandling.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, MDG, Sp, PP:
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Vi kan ikke se at planforslaget tar nok høyde for Leuthenhavens fremtidige potensial. Det er to forhold vi
mener det særlig bør legges vekt på fremover:
Vi vil ha en utdyping og forbedring av kultur- og kunnskapsaksen som går igjennom Leutenhavenområdet.
Vitenskapsmuseet med et framtidig Vitensenter må knyttes bedre sammen med Arbeiderforeningens mulige
framtid som Trondheims nye storstue fra byens frivillige musikk- og scenekunstnermiljø. Sammen med
HiST og Trøndelag teater vil dette utgjøre den største ansamlingen av kultur- og kunnskapsinstitusjoner i
byen rundt et framtidig park- og torvområde.
Trondheim har ambisjoner om å være ledende på miljøsiden i Norge. Skal det først realiseres et større
kontor- og servicebygg på Leuthenhaven bør dette bli det fremste lavenergihuset av sitt slag når det gjelder
teknologi. Byen trenger et signalbygg på dette feltet og har de faglige miljøene som skal til for å kunne
realisere dette. Et slikt bygg vil dessuten være et viktig signal til regionens bygge- og anleggsbransje og et
insitament for den til å tenke nytt.

Sak 60/08
FORTUNALIA 29, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Fortunalia 29 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Madsø &
Sveen Sivilarkitekter AS senest datert 08.05.2007 med bestemmelser senest datert 22.11.2007.
Reguleringsbestemmelse 4.6, 1. linje strykes.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Fortunalia 29 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Madsø &
Sveen Sivilarkitekter AS senest datert 08.05.2007 med bestemmelser senest datert 22.11.2007.
Reguleringsbestemmelse 4.6, 1. linje strykes.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
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Sak 61/08
ILSVIKVEIEN 30, ILSVIKEN PARSELL OG JERNBANEGRUNN 5, ILA, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Ilsvikveien 30.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Maja eiendom, datert 31.03.06, sist endret 22.11.07.
Bestemmelsene er sist endret 15.02.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Hans Borge (FrP).
Behandling:
Trond Svenkerud (PP) foreslo:
Reguleringsplanforslaget tilbakesendes Byutviklingskomiteen for innregulering av alternativ adkomst enten
knyttet til Ilsvikveien eller til Bynesveien.
Votering:
Svenkeruds tilbakesendelsesforslag fikk 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, V, KrF, Sp, R, MDG:
Bystyret er tilfreds med at Rådmannen har et strekt fokus på rasforebyggende tiltak i planområder med
vanskelig grunnforhold.
Bystyret understreker viktigheten av å opprettholde dette fokuset, ikke bare i forhold til det enkelte
planområdet, men også i forhold til tilstøtende områder.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 6 stemmer (3R, 2MDG, 1PP).
H, DEM sluttet seg til merknaden fra SV m fl.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Ilsvikveien 30.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Maja eiendom, datert 31.03.06, sist endret 22.11.07.
Bestemmelsene er sist endret 15.02.08.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, V, KrF, Sp, R, MDG, H, DEM:
Bystyret er tilfreds med at Rådmannen har et strekt fokus på rasforebyggende tiltak i planområder med
vanskelig grunnforhold.
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Bystyret understreker viktigheten av å opprettholde dette fokuset, ikke bare i forhold til det enkelte
planområdet, men også i forhold til tilstøtende områder.

Sak 62/08
IVAR AASENS VEG, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Ivar Aasens veg med tilliggende eiendommer, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Spor 3 Arkitektkontor, senest datert 12.02.2008 med bestemmelser senest
datert 20.02.2008.
Det forutsettes at det farligste punktet i Olav Duuns veg utbedres senest i løpet av 2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Heidi Eidem (Ap).
Behandling:
Hans Borge (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Det forutsettes at reguleringsplanen kan gjennomføres uten bruk av ekspropriasjon. Dersom
ekspropriasjon mot formodning blir nødvendig skal forutsettes det erstatning ut fra full markedsverdi for
tapt areal.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
H, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Ivar Aasens veg med tilliggende eiendommer, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Spor 3 Arkitektkontor, senest datert 12.02.2008 med bestemmelser senest
datert 20.02.2008.
Det forutsettes at det farligste punktet i Olav Duuns veg utbedres senest i løpet av 2009.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 63/08
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LUNDÅSEN - NORDMYRVEGEN 7, GNR 177 BNR 133, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Nordmyrvegen 7, gnr. 177 bnr. 133, som vist på kart i målestokk
1:1000, merket ROJO Arkitekter AS, datert 10.08.07, senest revidert 05.12.07, med bestemmelser senest
datert 19.12.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Tone Stav (H).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Nordmyrvegen 7, gnr. 177 bnr. 133, som vist på kart i målestokk
1:1000, merket ROJO Arkitekter AS, datert 10.08.07, senest revidert 05.12.07, med bestemmelser senest
datert 19.12.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 56/08
OPPREISNING TIL TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - PRESISERING AV VEDTEKT
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende presisering av vedtektene for oppreisning til tidligere barnhjems- og
skolehjemsbarn i Bystyresak 101/06.
Nytt punkt i vedtektenes § 4: Økonomisk oppreisning fra Trondheim kommune ytes uten avkorting i
forhold til oppreisning som er innvilget fra andre kommuner
Saksordfører: Vibeke Sivertsen (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende presisering av vedtektene for oppreisning til tidligere barnhjems- og
skolehjemsbarn i Bystyresak 101/06.
Nytt punkt i vedtektenes § 4: Økonomisk oppreisning fra Trondheim kommune ytes uten avkorting i
forhold til oppreisning som er innvilget fra andre kommuner

Sak 57/08
ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008
INNSTILLING:
1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008.

Enslige
Ektepar / samboere
Person i bofellesskap
Samboer ( 1 person )
Barn 0-5 år
Barn 6 –10 år
Barn 11 – 17 år

Sats per 01.04. 2008
kr 4 720
kr 7 840
kr 3 920
kr 2010
(inkl. barnetrygd for 1 barn)
kr 2 590
(inkl. barnetrygd for 1 barn)
kr 3 210
(inkl. barnetrygd for 1 barn)

2. Lokale tiltak i Trondheim kommune per 1 april 2008:
Lommepenger i institusjon (45% av sats for enslig)
Enslig voksen i foreldrehjem (55% av sats for enslig)
”Julebidrag” (ekstra ytelse pr. barn i desember, 10 % av
sats for par)

kr.2.125
kr.2 600
kr. 785

3. Standard for ytelser til andre formål fra 1. april 2008
Akseptert boutgift, hybel eller
Kr. 3.500 + strøm
kollektivlignende boforhold
Enslige personer under 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 4.400 + strøm
1 roms leilighet
Enslige personer over 25 år uten barn.
Par under 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 6.000 + strøm
2 roms leilighet
Husstander med 1 barn
Par over 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 7.500 + strøm
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3 roms leilighet
Akseptert boutgift,
4 roms leilighet
Nødvendig innbo ved etablering i egen
bolig, enslig
Nødvendig innbo ved etablering i egen
bolig, husstander med mer enn 1 person
Tannbehandling, pr. person
Klær til beboere i institusjon
Lønnsutgifter i arbeidsmarkedstiltak

Akseptert boutgift for ungdom som bor i
foreldrehjemmet
Bidrag ved konfirmasjon
Økonomisk hjelp til andre formål

Husstander med 2 små barn eller 1 større barn
Kr. 9.700 + strøm
Husstander med 3-4 barn
Kr. 11.790
Kr. 17.630
Kr. 17.630
Kr. 4.820 der ikke egne avtaler regulerer dette
Om nødvendig bistå økonomisk ved gjennomføring
av arbeidsmarkedstiltak, dog ikke ut over det som
brukeren ville mottatt i ordinær sosialhjelp
Kr. 1.575.Satsen er definert som 1/3- del av sats for enslig
Kr. 4.100.- (pr konfirmant)
Kr. 10.250.- pr formål når formålet ansees allment
akseptert eller klart fremmer sosialtjenestens
formålsparagraf

4. Kommunal tilleggsytelse for deltakere ved Stavne. Ytelsen fastsettes til kr.135.- pr dag.
5. Introduksjonsstønaden videreføres med en prisjustering på 2,5% fra 1. april 2008.
Saksordfører: Lars Tvete (H)
Behandling:
Notat til bystyret fra kommunaldirektør Tor Åm datert 24.04.2008 ble delt ut på møtet.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva SV, Ap, V, KrF, Sp, MDG:
Tilleggsforslag:
1. Årlig justering av økonomisk sosialhjelp skal følge Statens veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold.
2. Bystyrets målsetning er at barnesatsene skal nå opp til statens veiledende satser. Bystyret fastholder
prinsippet om at barnetrygd ikke skal inntektsberegnes.
3. I forbindelse med innrapportering i KOSTRA kan barnetrygd regnes med i inntektsgrunnlaget slik at
talla for Trondheim kommune blir sammenlignbare med tall fra øvrige kommuner.
4. Nye årlige satser gis virkning pr. 1.1.2009.
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere satsene årlig i henhold til bystyrets budsjettvedtak.

Mona Bjørn (R) foreslo:
Økonomisk sosialhjelpssatser heves slik at de pr 1. april 2009 tilsvarer SIFO nivå. Dette skjer gjennom en
gradvis opptrapping, til 85 % av SIFO nivå pr 1. april 2008 og fullt SIFO nivå pr 1. april 2009.
Votering:
Bjørns forslag fikk 5 stemmer (1FrP, 3R, 1DEM) og falt.
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kvikshaug Berntsens forslag ble vedtatt mot 26 stemmer (13H, 13FrP).

VEDTAK:
1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008.

Enslige
Ektepar / samboere
Person i bofellesskap
Samboer ( 1 person )
Barn 0-5 år
Barn 6 –10 år
Barn 11 – 17 år

Sats per 01.04. 2008
kr 4 720
kr 7 840
kr 3 920
kr 2010
(inkl. barnetrygd for 1 barn)
kr 2 590
(inkl. barnetrygd for 1 barn)
kr 3 210
(inkl. barnetrygd for 1 barn)

2. Lokale tiltak i Trondheim kommune per 1 april 2008:
Lommepenger i institusjon (45% av sats for enslig)
Enslig voksen i foreldrehjem (55% av sats for enslig)
”Julebidrag” (ekstra ytelse pr. barn i desember, 10 % av
sats for par)

kr.2.125
kr.2 600
kr. 785

3. Standard for ytelser til andre formål fra 1. april 2008
Akseptert boutgift, hybel eller
Kr. 3.500 + strøm
kollektivlignende boforhold
Enslige personer under 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 4.400 + strøm
1 roms leilighet
Enslige personer over 25 år uten barn.
Par under 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 6.000 + strøm
2 roms leilighet
Husstander med 1 barn
Par over 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 7.500 + strøm
3 roms leilighet
Husstander med 2 små barn eller 1 større barn
Akseptert boutgift,
Kr. 9.700 + strøm
4 roms leilighet
Husstander med 3-4 barn
Nødvendig innbo ved etablering i egen
Kr. 11.790
bolig, enslig
Nødvendig innbo ved etablering i egen
Kr. 17.630
bolig, husstander med mer enn 1 person
Tannbehandling, pr. person
Kr. 17.630
Klær til beboere i institusjon
Kr. 4.820 der ikke egne avtaler regulerer dette
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Lønnsutgifter i arbeidsmarkedstiltak

Akseptert boutgift for ungdom som bor i
foreldrehjemmet
Bidrag ved konfirmasjon
Økonomisk hjelp til andre formål

Om nødvendig bistå økonomisk ved gjennomføring
av arbeidsmarkedstiltak, dog ikke ut over det som
brukeren ville mottatt i ordinær sosialhjelp
Kr. 1.575.Satsen er definert som 1/3- del av sats for enslig
Kr. 4.100.- (pr konfirmant)
Kr. 10.250.- pr formål når formålet ansees allment
akseptert eller klart fremmer sosialtjenestens
formålsparagraf

4. Kommunal tilleggsytelse for deltakere ved Stavne. Ytelsen fastsettes til kr.135.- pr dag.
5. Introduksjonsstønaden videreføres med en prisjustering på 2,5% fra 1. april 2008.
Tillegg:
1. Årlig justering av økonomisk sosialhjelp skal følge Statens veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold.
2. Bystyrets målsetning er at barnesatsene skal nå opp til statens veiledende satser. Bystyret fastholder
prinsippet om at barnetrygd ikke skal inntektsberegnes.
3. I forbindelse med innrapportering i KOSTRA kan barnetrygd regnes med i inntektsgrunnlaget slik at
talla for Trondheim kommune blir sammenlignbare med tall fra øvrige kommuner.
4. Nye årlige satser gis virkning pr. 1.1.2009.
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere satsene årlig i henhold til bystyrets budsjettvedtak.

Sak 59/08
KOMMUNAL GARANTI - KOLSTAD FOTBALL
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1.131.602,- som Kolstad fotball tar opp i Sparebanken
Midt-Norge.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 1.131.602,-.
2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
3. Garantien gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunale tilskudd i sin helhet benyttes til nedbetaling av lånet.
5. Gjeldsbrevlån, beregnet til kr. 807.664,-, skal nedbetales over maksimum 10 år regnet etter at
spillemidler og kommunalt tilskudd er bevilget.
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6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt.
7. Banen skal etter avtale kunne benyttes av skolene i området i skoletida.
Saksordfører: Espen Agøy Hegge (KrF)
Behandling:
Notat til finans- og næringskomiteen fra kommunaldirektør for kultur datert 15.01.2008 ble delt ut på
møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1.131.602,- som Kolstad fotball tar opp i Sparebanken
Midt-Norge.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 1.131.602,-.
2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
3. Garantien gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunale tilskudd i sin helhet benyttes til nedbetaling av lånet.
5. Gjeldsbrevlån, beregnet til kr. 807.664,-, skal nedbetales over maksimum 10 år regnet etter at
spillemidler og kommunalt tilskudd er bevilget.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt.
7. Banen skal etter avtale kunne benyttes av skolene i området i skoletida.

Sak 54/08
DEN KULTURELLE SKOLE- OG BARNEHAGESEKKEN I TRONDHEIM
INNSTILLING:
Bystyret slutter seg til rådmannens forslag om ny organisering av Den kulturelle skole og barnehagesekken
(DKS) i Trondheim.
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FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H, R, KRF:
Rådmannens forslag til ”Den kulturelle skole og barnehagesekken i Trondheim” legger til rette for en god
måte å organisere tilbudet om et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn og grunnskoleelever i
Trondheim Kommune.
Bystyret vil be Rådmannen om at det gode samarbeidet mellom Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag
Fylkeskommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune blir ivaretatt også etter ny organisering. Målet må
være å ta ut synergieffekter av det felles arbeidet. Utveksling av gode prosjekter vil bidra til økt kvalitet på
tilbudet som gies.
Bystyret vil også be om at det legges til rette for barn og ungesmedvirkning i de tilbud som gies gjennom
skole- og barnehagesekken.
Bystyret ser utviklingen av den kulturelle barnehagesekken i tråd med vedlagte handlingsplan, og ser frem til
en egen beskrivelse av fremdrift og innhold for den kulturelle barnehagesekken.
Saksordfører: Francis Chagula (Ap)
Behandling:
Saksprotokoll fra oppvekstkomiteen 09.04.2008 ble delt ut på møtet.
Hilde Opoku (SV) fremmet pva SV, Ap, KrF, MDG tillegg i flertallsmerknaden f ra oppvekstkomiteen:
I det videre arbeidet med den kulturelle barnehagesekken ber Bystyret Rådmannen om å vurdere
muligheten for å samarbeide med blant annet Musikkmanesjen og Stillverk1.
Tillegg til avsnitt 3: I forlengelsen av dette involveres Kulturkomiteen i Ungdommens bystyre i arbeidet til
referansegruppen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
V, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden fra oppvekstkomiteen.
H, PP, V, DEM sluttet seg til tillegget til flertallsmerknaden fremmet av SV m fl.

VEDTAK:
Bystyret slutter seg til rådmannens forslag om ny organisering av Den kulturelle skole og barnehagesekken
(DKS) i Trondheim.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H, R, KRF, V, PP, DEM:
Rådmannens forslag til ”Den kulturelle skole og barnehagesekken i Trondheim” legger til rette for en god
måte å organisere tilbudet om et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn og grunnskoleelever i
Trondheim Kommune.
Bystyret vil be Rådmannen om at det gode samarbeidet mellom Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag
Fylkeskommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune blir ivaretatt også etter ny organisering. Målet må
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være å ta ut synergieffekter av det felles arbeidet. Utveksling av gode prosjekter vil bidra til økt kvalitet på
tilbudet som gies.
Bystyret vil også be om at det legges til rette for barn og ungesmedvirkning i de tilbud som gies gjennom
skole- og barnehagesekken. I forlengelsen av dette involveres Kulturkomiteen i Ungdommens bystyre i
arbeidet til referansegruppen.
Bystyret ser utviklingen av den kulturelle barnehagesekken i tråd med vedlagte handlingsplan, og ser frem til
en egen beskrivelse av fremdrift og innhold for den kulturelle barnehagesekken.
I det videre arbeidet med den kulturelle barnehagesekken ber Bystyret Rådmannen om å vurdere
muligheten for å samarbeide med blant annet Musikkmanesjen og Stillverk1.

Sak 31/08
SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE
INNSTILLING:
Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge
Saksordfører: Rune Olsø (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge

Sak 30/08
PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner den framlagte planen.
Selvmordsforebyggende arbeid må ikke bare handle om ulike tiltak, men må sees på som et
samfunnsproblem, med sosialpolitiske dimensjoner.
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Kompetanseheving hos relevant fagpersonell bør ikke ha et for snevert sykdomsperspektiv når det gjelder
forståelsen av selvmordsadferd, og hele spekteret av livsbelastninger som kan føre til selvmord og
selvmordsfare må reflekteres.
For å styrke barn og unges selvfølelse, mestring av problemer og sosial tilhørighet er det utviklet gode
metoder til bruk i skolen. Disse har ikke alltid selvmordsforebyggelse som primært siktemål, men kan
likevel vise seg å virke selvmordsforebyggende. En spesiell oppmerksomhet må gies til grupper som er
særlig selvmordsutsatt.
Bystyret viser til positive resultat, som følge av sikring av broer både i utlandet, Tromsø og Fredrikstad, og
ber rådmannen ta de nødvendige initiativ for å sikre Bjørndalsbroa og andre aktuelle broer i Trondheim.
Bystyret mener også at selvmordsforebyggende arbeid må ha et klart fokus på det sosialpolitiske ansvar
med å skape et inkluderende samfunn.
Bystyret ber også om en evaluering av planen i løpet av våren 2011.
Saksordfører: Michael Setsaas (H)
Behandling:
Notat til bystyret fra kommunaldirektør Tor Åm datert 24.04.2008 ble delt ut på møtet.
Odd Anders With (KrF) foreslo:
Bystyret ber rådmannen få i stand et tilbud til pårørende/etterlatte etter selvmord, evt i samarbeid med
frivillige organisasjoner.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Withs forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner den framlagte planen.
Selvmordsforebyggende arbeid må ikke bare handle om ulike tiltak, men må sees på som et
samfunnsproblem, med sosialpolitiske dimensjoner.
Kompetanseheving hos relevant fagpersonell bør ikke ha et for snevert sykdomsperspektiv når det gjelder
forståelsen av selvmordsadferd, og hele spekteret av livsbelastninger som kan føre til selvmord og
selvmordsfare må reflekteres.
For å styrke barn og unges selvfølelse, mestring av problemer og sosial tilhørighet er det utviklet gode
metoder til bruk i skolen. Disse har ikke alltid selvmordsforebyggelse som primært siktemål, men kan
likevel vise seg å virke selvmordsforebyggende. En spesiell oppmerksomhet må gies til grupper som er
særlig selvmordsutsatt.
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Bystyret viser til positive resultat, som følge av sikring av broer både i utlandet, Tromsø og Fredrikstad, og
ber rådmannen ta de nødvendige initiativ for å sikre Bjørndalsbroa og andre aktuelle broer i Trondheim.
Bystyret mener også at selvmordsforebyggende arbeid må ha et klart fokus på det sosialpolitiske ansvar
med å skape et inkluderende samfunn.
Bystyret ber også om en evaluering av planen i løpet av våren 2011.
Bystyret ber rådmannen få i stand et tilbud til pårørende/etterlatte etter selvmord, evt i samarbeid med
frivillige organisasjoner.

Sak 69/2008
SØKNAD OM PERMISJON FOR REPRESENTANT FRA HØYRE
Forslag til innstilling:
Bengt Eidem, H, innvilges permisjon fra sine kommunale verv i perioden 1.april 2008 til 1.desember 2008.
Anette L. Havmo, H, blir nestleder i Oppvekstkomiteen under Eidems permisjon.
Otto Hammervold, H, blir medlem av 17. mai-komiteen i samme tidsrom.
Behandling:
Tilleggssak delt ut på møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Bengt Eidem, H, innvilges permisjon fra sine kommunale verv i perioden 1.april 2008 til 1.desember 2008.
Anette L. Havmo, H, blir nestleder i Oppvekstkomiteen under Eidems permisjon.
Otto Hammervold, H, blir medlem av 17. mai-komiteen i samme tidsrom.

Sak 71/08
FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.MAI 2008 - 1.JANUAR 2013
Forslag til innstilling:
Varamedlem Per Digre, Ap, erstattes av Hans Gunnar Auganes Ap.
i Forliksrådet for perioden 1.mai 2018 – 1.januar 2013.
Behandling:
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Tilleggssak delt ut på møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Varamedlem Per Digre, Ap, erstattes av Hans Gunnar Auganes Ap.
i Forliksrådet for perioden 1.mai 2018 – 1.januar 2013.

Sak 24/08
FLYTTING AV FOTGJENGERFELT VED HAUKVANNET PRIVAT FORSLAG TIL
BYSTYRET FRA HARALD BERG OG SIGMUND OFSTAD
INNSTILLING:
Bystyret vedtar at gangfeltet ved Haukåsen taes bort av sikkerhetsmessige grunner. Rådmannen bes
snarest komme tilbake med en egen sak der det vurderes trafikktiltak i området som blant annet forbereder
sikkerheten for gående og rullestolbrukere.
Saksordfører: Per Digre (Ap)
Behandling:
Harald Berg (FrP) tok opp sitt opprinnelige forslag:
Bystyret vedtar å flytte nåværende fotgjengerfelt ca. 50 meter mot nord/ vest i retning Lian Restaurant,
samt tiltak for bedre merking, både av skilt og fotgjengerovergang.
Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for en helhetlig trafikkplan for området Haukåsen – Haukvannet
for en bedre løsning på parkeringsproblematikken og trafikksikkerheten.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Bergs forslag ble innstillingen vedtatt mot 16 stemmer
(13FrP, 2V, 1DEM) avgitt for Bergs forslag.

VEDTAK:
Bystyret vedtar at gangfeltet ved Haukåsen taes bort av sikkerhetsmessige grunner. Rådmannen bes
snarest komme tilbake med en egen sak der det vurderes trafikktiltak i området som blant annet forbereder
sikkerheten for gående og rullestolbrukere.
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Sak 46/08
NARKOMANE PÅ FERIE OG STUDIETUR TIL TYRKIA - PRIVAT FORSLAG
INNSTILLING:
Forslaget avvises
Saksordfører: Terje Østhus (FrP)
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt opprinnelige forslag:
Bystyret ber rådmannen ta kontakt med prosjektet ”På vei til egen bolig” som er et prosjekt i Skien i regi
av Skien Diakonale Senter.
Dette er et brukerstyrt tilbud til bostedsløse rusmisbrukere som har et langt rusliv bak seg og som skal
mestre en hverdag i egen bolig.
Rådmannen innhenter informasjon om prosjektet og vurderer om dette kan være noe som også kan prøves
i Trondheim.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Nilsens forslag ble innstillingen vedtatt mot 1 stemme
(1DEM) avgitt for Nilsens forslag.
VEDTAK:
Forslaget avvises

Sak 23/08
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG
ØKONOMIPLAN 2008-2011
INNSTILLING:
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 34/08
SAKSBEHANDLINGSGEBYR TILTAKSPLANER FOR FORURENSET GRUNN
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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 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 Lønseths
tillegg
3. Trondheim bystyre vedtar at valg av det første Mangfoldsrådet gjennomføres som beskrevet i
saksframlegget med Bekes Berwaris tillegg under andre kulepunkt.
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:
Saken utsettes.

Sak 52/08
FORVALTNINGSREVISJON - ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTETS § 8 - OM
FORBEREDENDE KLAGESAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
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.
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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: Jon Steinar Gudmundsson (H)
Behandling:
Saken utsettes.

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: Kenneth Brodal (SV)
Behandling:

Sak 55/08
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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:
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
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.
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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.

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).
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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:
Utgifter til omsorgsarbeid dekkes med inntil halvparten av dagsats for kommunalråd.
Saksordfører: Knut Fagerbakke (SV).
Behandling:
Saken utsettes.

Møtet hevet kl. 2210.
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Rita Ottervik
ordfører

Yngve Brox
Kari Aarnes
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