Trondheim kommune

Møteprotokoll
Bystyret
Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Møtedato: 28.02.2008
Tid: KL. 17.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Rita Ottervik, Aase Sætran, Bård Flaarønning, Geir Waage, Roar Aas,
Sissel Trønsdal, Ragnhild Nyhagen, Ismail Elmi, Francis Chagula, Karianne
Holt, Aage Bormann, Jørgen Knapskog, Randi Sakshaug, Ola J. Lenes,
Marte Frengen Evensen, Arne Bjørlykke, Nils Nesjan, Jens Dale Røttereng,
Stian Johansen, Per Digre, Heidi Eidem, Roger Holmeng, John Stene,
Øyvind Brastein, Vibeke Sivertsen, Lars Sperre, Frank Jenssen, Bengt
Eidem, Michael Setsaas, Nina Wikan, Tone Stav, Siri Holm Lønseth, Anette
Ljosdal Havmo, Otto Albert Hammervold, Yngve Brox, Niklaus
Haugrønning, Lars Tvete,
Kristian Dahlberg Hauge, Morten Kokaas, Elin M Andreassen, Julie Hjemås
Gule (til kl 2100), Torgny Hagerup, Morten Ellefsen, Hans Borge, Arnt-Inge
Enoksen, Jorunn Kofoed, Terje Justin Østhus, Sissel Solbu Kotte, Knut
Fagerbakke, Elin Kvikshaug Berntsen, Linn Marita Brodal, Torleif Hugdahl,
Kenneth Torsmyr Brodal, Bekes Berwari
Jon Gunnes, Guri Melby, Erling Moe, Arne Byrkjeflot, Mona Bjørn,
Åsmund Sunde Valseth, Odd Anders With (fra kl. 20.00), Dorthe Stevik
Ommedal (til kl. 18.00), Espen Agøy Hegge, Kolbjørn Frøseth, Tone Sofie
Aglen, Harald Nissen, Jan Bojer Vindheim, Trond Svenkerud, Svein Otto
Nilsen
Frøydis Gaare, Berit Svarva, Liv Denstad, Terje Moen, Leif Samstad,
Gunhild Rem, Truls Nedregård, Judith Samstad (fra kl. 19.00), Erna Terese
Wiker, Tore A Torp, Hamida Schreiner, Eva Mohn, Anders Alseth, Ottar
Michelsen, Arne Ivar Denstad (til kl. 20.00), Kitt Larsen (fra kl. 18.00)
Kristin Sæther, Monica Fornes, Torgeir Gimse, Hanne Moe Bjørnbet, Rune
Olsø, Trine Sumstad Wigtil, Øyvind Brandtzæg, Ole Kristian Lundereng,
Gerda Rekstad, Marte Jystad, Rita Kumar, Merethe Baustad Ranum, Jon
Steinar Gudmundsson, Harald Berg, Marianne Lehn, Hilde Opoku
Fung. rådmann Håkon Grimstad, kommunaldirektørene Tor Åm, Jorid
Midtlyng, Gerhard Dalen, Elin Rognes Solbu og revisjonsdirektør Per Olav
Nilsen
Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Til stede 82 representanter ved møtestart.
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De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.

Ordfører opplyste om følgende:
•

Tre tilleggssaker delt ut på plassene:
Sak 25/08 ÅRSMELDING 2007 UNGDOMMENS BYSTYRE
Sak 26/08 SØKNAD OM FRITAK FRA HØYRES GRUPPELEDER
Sak 27/08 DIVERSE ENDRINGER FOR HØYRE

•

Årsmeldingen for Studentrådet 2007 var til orientering lagt ut på plassene.

•

Leder i ungdommens bystyre, Erling Hess Johnsen vil ved starten av møtet få noen minutter for
å presentere årsmeldingen. Sak 25/08 settes først i møtet.

•

Til møtet er meldt en deputasjon med kurdiske midlertidige bosatte flyktninger uten
familiegjenforening (MUF-ere), som vil presentere sin situasjon for en gruppe bystyret
nedsetter, jfr bystyrets reglement § 4.19. Ordfører foreslo at utvalget består av gruppelederne
med varaordfører som leder. Leder orienterer bystyret etter møte med deputasjonen. Bystyret
sluttet seg til dette.

Innkalling og sakliste med tilleggssaker ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om at det ikke var meldt inhabiliteter til dagens møte.
Det var ingen innsigelser til representantenes habilitet.
Ordfører opplyste at det ikke ville bli gitt utvidet taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.

Det var meldt følgende private forslag:
1. Fra Elin Marie Andreassen (FrP) og Harald Berg (FrP):
Oblat for enklere parkering.
2. Fra Guri Melby (V):
Gratis inngang ved museer.

Det var meldt følgende kortspørsmål:
1. Fra Elin Marie Andreassen (FrP):
Beredskap ved brann i kommunens omsorgsenheter.
- Odd Anders With (KrF) tiltrådte. Arne Ivar Denstad (KrF) fratrådte.
2. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Høring om barnevernet i Trondheim.
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3. Fra Arne Byrkjeflot (R):
AFP og seniortiltak i Trondheim kommune.
4. Fra Svein Otto Nilsen (DEM):
Gratis trikk og buss i Trondheim 17. mai.
5. Fra Hans Borge (FrP):
Kostnader ved drift av Graakallbanen.
6. Fra Arnt Inge Enoksen (FrP):
Påvirkning i skolen.

Det var meldt følgende interpellasjoner:
1. Fra Erling Moe (V):
Elevprestasjoner i skolen.
2. Fra Jan Bojer Vindheim (MDG), Arne Byrkjeflot (R), Bekes Berwari (SV):
Asylsøkere fra Nord-Irak.
3. Fra Hilde Opoku (SV), Aase Sætran (Ap), Harald Nissen (MDG), Arne Byrkjeflot (R):
Speilvending av reservasjonsretten mot reklame.

Dagens kulturinnslag fra Trondheim kommunale musikk- og kulturskole var ved Ingvill Pedersen som
sang og spilte på gitar den egenkomponerte sangen ”Alone”.
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SAKLISTE
snr.
1/08

Arkivsaksnr.
05/16499
REGLEMENT FOR KONTROLLKOMITEEN

16/08

08/5089
REGNSKAPSREVISJONSRAPPORT: "UTFORDRINGER KNYTTET TIL
INNFØRING AV NYTT ELEKTRONISK BARNEVERNSSYSTEM I
TRONDHEIM KOMMUNE"

17/08

07/5988
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM 2008-2011

18/08

06/22808
FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI - NY TRØNDELAGSPLAN
2009-13 ETTER HØRINGSRUNDE OG 1. GANGS BEHANDLING I
TRØNDELAGSRÅDET

19/08

06/15312
FORPROSJEKT FOR TORVET

20/08

03/26600
ENDREDE REGLER I KOMMUNAL BARNEHAGE

21/08

06/146
ØVERBYLYKKJA GNR/BNR 268/2 M.FL. RYE PÅ BYNESET, FORSLAG
TIL ENDRET REGULERINGSPLAN

22/08

07/20067
HUNDEHOLD I TRONDHEIM - NY FORSKRIFT OM HUNDEHOLD

23/08

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

24/08

08/182
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FLYTTING AV FOTGJENGERFELT VED HAUKVANNET PRIVAT
FORSLAG TIL BYSTYRET FRA HARALD BERG OG SIGMUND OFSTAD
25/08

08/7314
ÅRSMELDING 2007 UNGDOMMENS BYSTYRE

26/08

08/1892
SØKNAD OM FRITAK FRA HØYRES GRUPPELEDER

27/08

08/1892
DIVERSE ENDRINGER FOR HØYRE
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Sak 25/08
ÅRSMELDING 2007 UNGDOMMENS BYSTYRE
INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding for 2007 fra Ungdommens bystyre til orientering.
Behandling:
Leder for ungdommens bystyre Erling Hess Johnsen presenterte årsmeldingen.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) tok opp innstillingen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding for 2007 fra Ungdommens bystyre til orientering.

Sak 1/08
REGLEMENT FOR KONTROLLKOMITEEN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reglement for kontrollkomiteen.
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP).
Behandling:
Kenneth Brodal (SV) foreslo pva Morten Kokaas (FrP) og seg selv:
Bystyret ber om at det innarbeides i reglementet for bystyrekomiteene at innvalgte medlemmer og
varamedlemmer av kontrollkomiteen, som også sitter i bystyret, er utelukket fra valg til de øvrige
bystyrekomiteene, jfr kommunelovens § 10a 2.
Votering:
Innstilllingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Brodal og Kokaas ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reglement for kontrollkomiteen.
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Bystyret ber om at det innarbeides i reglementet for bystyrekomiteene at innvalgte medlemmer og
varamedlemmer av kontrollkomiteen, som også sitter i bystyret, er utelukket fra valg til de øvrige
bystyrekomiteene, jfr kommunelovens § 10a 2.

Sak 16/08
REGNSKAPSREVISJONSRAPPORT: "UTFORDRINGER KNYTTET TIL INNFØRING
AV NYTT ELEKTRONISK BARNEVERNSSYSTEM I TRONDHEIM KOMMUNE"
INNSTILLING:
1. Bystyret ser alvorlig på at IT-systemet ACOS Barnevern har betydelige mangler. Spesielt gjelder
dette håndtering av sensitive personopplysninger samt regnskapsmessige forhold ved systemet.
2. Bystyret ber rådmannen komme med tilbakemelding til formannskapet om hvordan revisjonens
anbefalinger er fulgt opp innen 01.06.2008.
3. Bystyret ber rådmannen legge spesiell vekt på rutiner for intern kontroll og økonomiprosedyrer
ved innføring av nye IT-systemer i Trondheim kommune.
4. Bystyret tar for øvrig rapporten ”Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk
barnevernssystem i Trondheim kommune” til orientering.
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.

2.
3.
4.

Bystyret ser alvorlig på at IT-systemet ACOS Barnevern har betydelige mangler. Spesielt
gjelder dette håndtering av sensitive personopplysninger samt regnskapsmessige forhold ved
systemet.
Bystyret ber rådmannen komme med tilbakemelding til formannskapet om hvordan revisjonens
anbefalinger er fulgt opp innen 01.06.2008.
Bystyret ber rådmannen legge spesiell vekt på rutiner for intern kontroll og økonomiprosedyrer
ved innføring av nye IT-systemer i Trondheim kommune.
Bystyret tar for øvrig rapporten ”Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk
barnevernssystem i Trondheim kommune” til orientering.

- Dorthe Ommedal (KrF) fratrådte. Kitt Larsen (KrF) tiltrådte.

Sak 17/08
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TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM 2008-2011
INNSTILLING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bystyret vedtar Trafikksikkerhetsplan for Trondheim for 2008 –2011.
Antall ulykker skal i perioden reduseres med 10%.
Trondheim kommune bør fortrinnsvis skille syklende fra gående med egne sykkelfelt.
Gang- og sykkelveinettet bør få bedre vedlikehold med skraping mellom snøfall og utbedring av
viktige kryss.
Identifisering av og utbedring av mulige ulykkespunkt på gang- og sykkelveinettet prioriteres i
perioden.
Alle større trafikksikkerhetstiltak vurderes ut fra en kost-nytte vurdering som ledd i prioritering
av tiltak. Dette for en maksimal utnytting av tilgjengelige midler.
Gang- og sykkelvei RV 707 Høstad – Stormyra idrettsplass ref. 2.28 flyttes til liste over
prioriterte tiltak.
Jernbanebrua på Heimdal må være med i trafikksikkerhetsplanen.
Fortau Uglaveien legges inn i prioritert gruppe og utføres innen utgangen av 2009. Dette
finansieres ved tillagte budsjettmidler i 2008/2009.
Bystyret ber rådmannen kartlegge hvor stor trafikkrisiko parkerte biler utgjør langs Trondheims
skoleveier og skissere hvilke tiltak som kan avhjelpe et slikt problem.

FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, SV, Sp, MDG:
1.
Det vises til tilgjengelig kunnskap om rus som hyppig årsaksfaktor til ulykker generelt, inkludert
trafikkulykker. Rusforebygging er dermed også forebygging av trafikkulykker.
Byutviklingskomiteen minner om at alle kommuner er pålagt å ha en handlingsplan mot rus, og
ber om at den nye planen også ivaretar koblingen mot rus og trafikk.
2.
Byutviklingskomiteen viser til at det er et bredt politisk flertall som nå har signalisert en mer
restriktiv bevillingspolitikk, særlig i Midtbyen, der politiet melder om mest overskjenking, vold
og raving i gatene. Dette er en innstramming som også vil ha en trafikksikkerhetsgevinst.
Saksordfører: John Stene (Ap)
Behandling:
Notat fra rådmannen datert 26.02.2008 ble delt ut på møtet.
Hans Borge (Ap) foreslo:
Innstillingens pkt. 2 strykes
Tilleggsforslag:
1.
De tiltak som er kartlagt i vedlegg 1 i Skolevegrapporten 2007 søkes gjennomført i løpet av
perioden 2008 – 2011.
Det er lagt ned et grundig arbeid i Skolevegrapporten 2007 av skolene og/eller foreldreutvalg i å
kartlegge og beskrive trafikkfarlige punkt og strekninger. Arbeidet bærer preg av å være
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rapportert systematisk og konkret fordelt på den enkelte skolekrets. Dette gjør at de fleste
foreslåtte tiltak er gjennomførbare dersom det legges til rette for det i budsjetter og
prioriteringslister.
Selv om administrasjonen ikke har vurdert om alle trafikkfarlige punkt er kommet med, vil disse
tiltakene representere et betydelig løft for trafikksikkerheten for våre skolebarn. Dette vedtaket
vil belønne den innsats som skolene og foreldreutvalgene har gjort og forhåpentligvis inspirere
og stimulere til videre engasjement i lokalmiljøene.
2.

Bystyret ønsker i tillegg gjennomført følgende enkelttiltak for å bedre trafikksikkerheten:
Egne lys integrert i fortgjengerovergangene
Lengre intervaller med ”grønn mann”
Synkronisering av lyskryss for at ikke gående og kjørende får grønt lys samtidig
Lydsignaler som signaliserer ”grønn mann”
Utsetting av speil som skal bedre oversikten mot fotgjengerovergangene.

3.

Bystyret ber om at vedlikehold av gatebelysningen settes ut på kvalitetsanbud når nåværende
vedleikeholdsavtale går ut. Det skal settes krav til kvalitet, frister for reparasjoner og dagbøter
hvis frister for reparasjoner brytes.

John Stene (Ap) foreslo:
1.
Bystyret ber rådmannen se og finne forslag til løsning på trafikkutkjøring fra
Rydningen/Aalmosdalen som flytter trafikkbelastningen vekk fra skoleveiområdene omkring
Hallset skole, Selsbakk skole og Byåsen videregående skole.
2.

Bystyret ber rådmannen se nærmere på reguleringsforhold omkring Njardarvollen med tanke på
trafikksikring av skolevei i området.

Aase Sætran (Ap) foreslo pva Ap, Sp, MDG endring i pkt 2:
Nullvisjon er bystyrets overordnede visjon. Antall ulykker skal i perioden reduseres med minst 10%.
Arnt-Inge Enoksen (FrP) foreslo:
Bystyret støtter politiets ønske om at mopedruter får fokus som nytt temafelt i den perioden
trafikksikkerhetsplanen omfatter.
Jon Gunnes (V) fremmet følgende merknad pva V:
1.
Når arealplanlegging foregår så må trafikksikkerhetsarbeidet få større fokus. Dette kan
ivaretas ved at det utarbeides retningslinjer som skal legges til grunn for utforming og kontroll
med arealplanleggingen.
2.
Det må også vurderes om et ombud bør etableres for at kontrollen med
trafikksikkerhetsarbeidet blir ivaretatt på en kompetent og uavhengig måte.
Votering:
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Sætrans forslag til pkt 2 ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
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Innstillingen falt dermed.
Innstillingen pkt 3-10 ble enstemmig vedtatt.
Borges forslag 1 fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Borges forslag 2 fikk 17 stemmer (13FrP, 3R, 1DEM) og falt.
Borges forslag 3 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Enoksens forslag fikk 16 stemmer (13FrP, 3R) og falt.
Stenes forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Stenes forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
Ap, H, SV, V, KrF, Sp, R, PP sluttet seg til flertallsmerknad 1.
Ap, SV, KrF, Sp, R, MDG, PP sluttet seg til flertallsmerknad 2.
Ap, H, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG, DEM sluttet seg til merknad 1 fra V.
PP, DEM sluttet seg til merknad 2 fra V, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Bystyret vedtar Trafikksikkerhetsplan for Trondheim for 2008 –2011.
Nullvisjon er bystyrets overordnede visjon. Antall ulykker skal i perioden reduseres med minst
10%.
Trondheim kommune bør fortrinnsvis skille syklende fra gående med egne sykkelfelt.
Gang- og sykkelveinettet bør få bedre vedlikehold med skraping mellom snøfall og utbedring av
viktige kryss.
Identifisering av og utbedring av mulige ulykkespunkt på gang- og sykkelveinettet prioriteres i
perioden.
Alle større trafikksikkerhetstiltak vurderes ut fra en kost-nytte vurdering som ledd i prioritering
av tiltak. Dette for en maksimal utnytting av tilgjengelige midler.
Gang- og sykkelvei RV 707 Høstad – Stormyra idrettsplass ref. 2.28 flyttes til liste over
prioriterte tiltak.
Jernbanebrua på Heimdal må være med i trafikksikkerhetsplanen.
Fortau Uglaveien legges inn i prioritert gruppe og utføres innen utgangen av 2009. Dette
finansieres ved tillagte budsjettmidler i 2008/2009.
Bystyret ber rådmannen kartlegge hvor stor trafikkrisiko parkerte biler utgjør langs Trondheims
skoleveier og skissere hvilke tiltak som kan avhjelpe et slikt problem.
Bystyret ber rådmannen se og finne forslag til løsning på trafikkutkjøring fra
Rydningen/Aalmosdalen som flytter trafikkbelastningen vekk fra skoleveiområdene omkring
Hallset skole, Selsbakk skole og Byåsen videregående skole.
Bystyret ber rådmannen se nærmere på reguleringsforhold omkring Njardarvollen med tanke på
trafikksikring av skolevei i området.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, SV, V, KrF, Sp, R, PP:
Det vises til tilgjengelig kunnskap om rus som hyppig årsaksfaktor til ulykker generelt, inkludert
trafikkulykker. Rusforebygging er dermed også forebygging av trafikkulykker. Byutviklingskomiteen
minner om at alle kommuner er pålagt å ha en handlingsplan mot rus, og ber om at den nye planen
også ivaretar koblingen mot rus og trafikk.

Møteprotokoll for Bystyret, 28.02.2008 (08/5109)

10

Trondheim kommune

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, KrF, Sp, R, MDG, PP:
Byutviklingskomiteen viser til at det er et bredt politisk flertall som nå har signalisert en mer restriktiv
bevillingspolitikk, særlig i Midtbyen, der politiet melder om mest overskjenking, vold og raving i
gatene. Dette er en innstramming som også vil ha en trafikksikkerhetsgevinst.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG, DEM:
Når arealplanlegging foregår så må trafikksikkerhetsarbeidet få større fokus. Dette kan ivaretas ved
at det utarbeides retningslinjer som skal legges til grunn for utforming og kontroll med
arealplanleggingen.

Sak 18/08
FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI - NY TRØNDELAGSPLAN 2009-13
ETTER HØRINGSRUNDE OG 1. GANGS BEHANDLING I TRØNDELAGSRÅDET
INNSTILLING
1.
Bystyret vedtar forslag til Regional planstrategi for Trøndelag. Planstrategien danner grunnlag for
utarbeidelse av ny Trøndelagsplan - Fylkesplan for Trøndelag 2009-2012.
2.

Planstrategien oversendes Trøndelagsrådet for behandling. Trøndelagsrådet gis fullmakt til å
justere og samordne eventuelle vedtak med formuleringer som er tilnærmet sammenfallende i
innhold, dersom vedtakene i fylkestingene og bystyret samlet sett tilsier dette.

FLERTALLSMERKNAD 1 - Ap, R, SV, SP, PP:
Overordnet
• Kultur innarbeides som eget strategipunkt i og med at det nok er det feltet hvor man har oppnådd
mest i inneværende planperiode
• Bevaring av det biologiske mangfoldet innarbeides i planen
• Bevaring av eksisterende industri innarbeides i planen.
• Rusforebygging for barn og unge innarbeides i planen

FLERTALLSMERKNAD 2 - Ap, R, SV, H, SP, PP:
Arbeidskraftkapittelet
• ”Eldrebefolkningen vokser, og relativt sett blir andelen i yrkesaktivalder mindre”.
• Planen er fram til 2013. Selv om eldrebefolkningen vokser har vi også i denne perioden en økning
av unge i yrkesaktiv alder.
• Kapitlet sier ingenting om at Norge er et av de landene i verden som har flest yrkesaktive både av
kvinner og menn, eldre og unge.
• ”I næringslivet er det særlig teknologisk kompetanse som er utfordringen….” Etterspørselen etter
håndverkere er svært stor, vi har stor arbeidsinnvandring fra mange land for å dekke
etterspørselen. Etterspørselen etter andre fagarbeidergrupper, som sjåfører er også stor og
voksende.
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Til kulepunktene:
•
Det pekes på at det i tillegg til gruppen innvandrere og uføretrygdede også er andre grupper
som i større grad kan bli yrkesaktive:
o unge arbeidsledige
o deltidsarbeidende
o funksjonshemmede
•
Det lages et eget punkt om innvandrere og arbeidsliv
•
Det lages et eget punkt om deltid/heltid problematikken
•
Det lages et eget punkt om rekruttering
Kapitlet må skrives om slik at bakgrunnsinformasjonen blir korrekt og fullstendig og kulepunktene mer
dekkende.
Energi
Ei storstilt utnytting av vindkraftsressursene krever en nasjonal og regional plan for vindkraft.
I planperioden er det større muligheter for utnytting av bioenergi, enn biodrivstoff, fra trønderske
skoger.
Forskning
Det bør settes i verk et regionalt initiativ med sikte på større bevilgninger til forskning og universitet.

FLERTALLSMERKNAD 3 - Ap, R, SV, SP, PP H, FrP:
Bystyret vedtar forslag til Regional planstrategi for Trøndelag med følgende endringer:
• Bystyret konstanterer at Trondheim og resten av landsdelen er gjensidig avhengig av hverandre. I
et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det like åpenbart at sentraliseringen også truer
Trondheim, og at dette i sin tur er en av de viktigste truslene mot utviklingen i hele Trøndelag.
Planen må derfor omfatte tiltak som har som formål å styrke Trondheims rolle som universitetsby,
teknologityngdepunkt og kultur- og servicesenter for hele landsdelen.
• De store kunnskapsinstitusjonene, næringsliv, kommune og statlige sektormyndigheter kan med
fordel involveres mer i samhandlingsprogrammene og neste rullering av planen.
Saksordfører: Arne Byrkjeflot (Rødt)
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo alternativ til 1. avsnitt i innstillingen:
Bystyret foreslår at de prioriterte planområdene reduseres til følgende fem:
1.
Styrke forskning og utvikling i Trøndelag – med fokus på å styrke kunnskapsmiljøene
Trondheim.
2.
Håndtering av miljøutfordringer – redusere utslipp som bidrar til global oppvarming, redusere
annen forurensning og forvalte våre arealer bærekraftig.
3.
Energi – produksjon og anvendelse
4.
Attraktivitet – Trøndelag skal være det beste stedet å bo og arbeide i Norge.
5.
Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser.
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Planstrategien danner grunnlag for utarbeidelse av ny felles Fylkesplan for Trøndelag 2009 – 2012.
Hans Borge (FrP) foreslo:
1.
Klima – utfordringer og muligheter:
Dersom klimatiltak skal implementeres i regionen, bør man sikre at de er effektive (målt i kg
CO2/kr) sammenliknet med andre tiltak rettet mot punktutslipp.
Det bør dokumenteres at tiltakene er reelle og ikke bare forflytter utslipp bort fra regionen
Klimatiltak bør også ha andre miljøgevinster utover utslipp av klimagasser
2.
Energi – produksjon og anvendelse
På grunn av begrenset overføringskapasitet til og fra regionen bør en regional planstrategi legge
til rette for lokal energiproduksjon

Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende merknad:
Bystyret mener det er riktig å legge opp til en strategi som ivaretar næringslivet i regionen på en best
mulig måte. I arbeidet med å utarbeide lokale strategier innenfor klimapolitikk, energipolitikk og
samferdselspolitikk må hensynet til næringslivet i regionen - og deres behov for videre utvikling vektlegges tungt.
Det er viktig at det sikres stabile og forutsigbare rammevilkår for næringsaktørene i Trondheim og
øvrige Trøndelag. Manglende handling fra statlig hold innenfor energiforsyningområdet kan få alvorlige
konsekvenser for arbeidsplasser i regionen. Energikrisen i regionen er alvorlig og krever rask handling.
Strengere miljøkrav i fremtiden kan også bidra til å svekke norsk og trøndersk næringsliv sin
konkurranseevne. En målsetting om at Trøndelag skal redusere sine klimagassutslipp med 30%
sammenlignet med 1991-nivå kan få alvorlige konsekvenser for næringslivet i regionen.
I stedet for en ensidig fokusering på prosentvise mål for reduksjon, bør Trondheim og Trøndelag
bruke sine fortrinn mer aktivt innenfor teknologiutvikling og forskning, og kunne stimulere til mer
miljøvennlige virksomheter på en positiv måte uten å tape konkurransekraft.
Det bør enda tydeligere fremheves at de viktigste virkemidlene for videre utvikling og vekst i
Trøndelagsregionen er en massiv satsing på infrastruktur, reduserte skatter og avgifter og reduksjon i
offentlig byråkrati. Vekst og utvikling bør sikres i samspill med næringslivet Trøndelag og i forståelse
med deres særegne behov – ikke gjennom strengere reguleringer og mindre økonomisk handlingsrom
for næringslivet til å satse.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad pva R:
1.
Det skal satses på en god offentlig kollektivtransport til det beste for regionens innbyggere.
2.
Gode offentlige helsetjenester er viktig for å sikre alle lik rett og mulighet til å benytte seg av
helsetjenestene.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Brox’ forslag ble innstillingen vedtatt mot 33
stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) avgitt for Brox’ forslag.
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Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Borges forslag 1 fikk 13 stemmer (13FrP) og falt.
Borges forslag 2 fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3R, 1DEM) og falt.
MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1.
KrF, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 2.
V, KrF, MDG, DEM sluttet seg til flertallsmerknad 3.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK
Bystyret vedtar forslag til Regional planstrategi for Trøndelag. Planstrategien danner grunnlag for
utarbeidelse av ny Trøndelagsplan - Fylkesplan for Trøndelag 2009-2012.
Planstrategien oversendes Trøndelagsrådet for behandling. Trøndelagsrådet gis fullmakt til å justere og
samordne eventuelle vedtak med formuleringer som er tilnærmet sammenfallende i innhold, dersom
vedtakene i fylkestingene og bystyret samlet sett tilsier dette.
FLERTALLSMERKNAD 1 - Ap, Rødt, SV, SP, PP, MDG:
Overordnet
• Kultur innarbeides som eget strategipunkt i og med at det nok er det feltet hvor man har oppnådd
mest i inneværende planperiode
• Bevaring av det biologiske mangfoldet innarbeides i planen
• Bevaring av eksisterende industri innarbeides i planen.
• Rusforebygging for barn og unge innarbeides i planen
FLERTALLSMERKNAD 2 - Ap, R, SV, H, SP, PP, KrF, MDG:
Arbeidskraftkapittelet
• ”Eldrebefolkningen vokser, og relativt sett blir andelen i yrkesaktivalder mindre”.
• Planen er fram til 2013. Selv om eldrebefolkningen vokser har vi også i denne perioden en økning
av unge i yrkesaktiv alder.
• Kapitlet sier ingenting om at Norge er et av de landene i verden som har flest yrkesaktive både av
kvinner og menn, eldre og unge.
• ”I næringslivet er det særlig teknologisk kompetanse som er utfordringen….” Etterspørselen etter
håndverkere er svært stor, vi har stor arbeidsinnvandring fra mange land for å dekke
etterspørselen. Etterspørselen etter andre fagarbeidergrupper, som sjåfører er også stor og
voksende.
Til kulepunktene:
• Det pekes på at det i tillegg til gruppen innvandrere og uføretrygdede også er andre grupper som i
større grad kan bli yrkesaktive:
o unge arbeidsledige
o deltidsarbeidende
o funksjonshemmede
• Det lages et eget punkt om innvandrere og arbeidsliv
• Det lages et eget punkt om deltid/heltid problematikken
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• Det lages et eget punkt om rekruttering
Kapitlet må skrives om slik at bakgrunnsinformasjonen blir korrekt og fullstendig og kulepunktene mer
dekkende.
Energi
Ei storstilt utnytting av vindkraftsressursene krever en nasjonal og regional plan for vindkraft.
I planperioden er det større muligheter for utnytting av bioenergi, enn biodrivstoff, fra trønderske
skoger.
Forskning
Det bør settes i verk et regionalt initiativ med sikte på større bevilgninger til forskning og universitet.

FLERTALLSMERKNAD 3 - Ap, R, SV, SP, PP H, FrP, V, KrF, MDG, DEM:
Bystyret vedtar forslag til Regional planstrategi for Trøndelag med følgende endringer:
• Bystyret konstaterer at Trondheim og resten av landsdelen er gjensidig avhengig av hverandre. I
et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det like åpenbart at sentraliseringen også truer
Trondheim, og at dette i sin tur er en av de viktigste truslene mot utviklingen i hele Trøndelag.
Planen må derfor omfatte tiltak som har som formål å styrke Trondheims rolle som universitetsby,
teknologityngdepunkt og kultur- og servicesenter for hele landsdelen.
• De store kunnskapsinstitusjonene, næringsliv, kommune og statlige sektormyndigheter kan med
fordel involveres mer i samhandlingsprogrammene og neste rullering av planen.

- Judith Samstad (Ap) tiltrådte. 83 medlemmer til stede.

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJONER
PRIVATE FORSLAG
Ordfører foreslo privat forslag fra Elin Marie Andreassen (FrP) og Harald Berg (FrP) om oblat for
enklere parkering oversendt finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret.
Ordfører foreslo privat forslag fra Guri Melby (V) om gratis inngang ved museer oversendt kultur-,
idrett- og friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret.

KORTSPØRSMÅL
Elin Marie Andreassen (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om beredskap ved brann i kommunens
omsorgsenheter. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm.
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- Odd Anders With (KrF) tiltrådte. Arne Ivar Denstad (KrF) fratrådte.
Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om høring om barnevernet i Trondheim.
Spørsmålet ble besvart av ordføreren.
Arne Byrkjeflot (R) begrunnet sitt kortspørsmål om AFP og seniortiltak i Trondheim kommune.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Elin Rognes Solbu.
Svein Otto Nilsen (DEM) begrunnet sitt kortspørsmål om gratis trikk og buss i Trondheim 17. mai.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
Hans Borge (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om kostnader ved drift av Graakallbanen. Spørsmålet
ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
Arnt Inge Enoksen (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om påvirkning i skolen. Spørsmålet ble
besvart av ordføreren.
INTERPELLASJONER
Erling Moe (V) begrunnet sin interpellasjon om elevprestasjoner i skolen. Interpellasjonen ble
besvart av ordføreren.
Erling Moe (V) foreslo:
Rådmannen bes om å komme tilbake til bystyret med en analyse av hvorfor det er forskjeller mellom
skolene når det gjelder elevresultater, og skissere hvilke tiltak som settes i verk for å styrke skoler
som har behov for det.
Analysen kan blant annet gjennomgå følgende faktorer på den enkelte skole:
-Lærernes kompetanse
-I hvor stor grad lærerne har deltatt på etterutdanning
-Skoleledelsens bakgrunn og kompetanse
-Skolenes fysiske utforming
-Klasse- og gruppestørrelser
-Hvordan vikarbehovet løses
Aage Borrmann (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap:
Skolens rolle som verktøy for sosial utjamning står sentralt i norsk skolepolitikk. Men det er mye som
tyder på at skolen ikke utjevner sosiale forskjeller i den grad vi ønsker. Dette er ikke akseptabelt. Alle
skal ha muligheter til å oppleve en trygg og meningsfylt skolegang, med muligheter for mestring og
utvikling uavhengig av sosial bakgrunn. Alle elever skal bli utfordret og stimulert i et trygt miljø, og få
hjelp til å nå fastlagte kunnskapsmål. Bystyret forutsetter at dette skal ha spesiell oppmerksomhet i det
videre arbeidet med å utvikle trondheimsskolen.
Det er store ulikheter mellom skolene i Trondheim når det gjelder elevprestasjoner. Noe av denne
ulikheten kan forklares med sosiale og demografiske forhold. Men det er også andre årsaker. Uansett
representerer dette en utfordring. Bystyret har vedtatt ny budsjettfordelingsmodell for skolene.
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Sosiokulturelle forhold er et tildelingskriterium som nå tillegges større vekt. Det forventes at dette vil
ha en positiv effekt.
Bystyret har også vedtatt at det skal utarbeides et forslag til ny budsjettmodell som tar for seg sosial
utjamning mellom alle skoler i byen, ikke bare de med særlig høy skåre på sosioøkonomiske
variabler.
Aktivt nettverksarbeid og annet samarbeid mellom skolene er viktig, slik at erfaringer og kunnskap
kan utveksles. Det er også mye som tyder på at forsøks- og utviklingsorienterte skoler får bedre
resultater. Det er et mål at alle skoler skal bygge opp kompetanse til å drive et aktivt utviklingsarbeid.
Bystyret vil også peke på betydningen av individuelt tilpasset opplæring, kompetente lærere som får
mer tid til den enkelte elev og bedre organisert leksehjelp til alle som viktige virkemidler i denne
sammenheng.
Det er viktig å finne forklaringer på de store forskjellene mellom skolene. Men det er også viktig å
være klar over et annet forhold; Skoler med en mangfoldig sammensatt elevgruppe, der elevene har
ulik bakgrunn kulturelt, sosialt og økonomisk, gir elevene en annen og viktig tilleggskompetanse. Dette
er en sosial kompetanse som ikke nødvendigvis kan måles gjennom karakterer og prøver. Men den
bidrar til at elevene står bedre rustet til å møte et like mangfoldig samfunns- og arbeidsliv. Bystyret
beklager at dette tillegges liten vekt i den skolepolitiske debatten.
Votering:
Moes forslag fikk 33 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP) og falt.
SV, Sp, KrF, MDG sluttet seg til merknaden fra Ap.
VEDTAK:
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, Sp, KrF, MDG:
Skolens rolle som verktøy for sosial utjamning står sentralt i norsk skolepolitikk. Men det er mye som
tyder på at skolen ikke utjevner sosiale forskjeller i den grad vi ønsker. Dette er ikke akseptabelt. Alle
skal ha muligheter til å oppleve en trygg og meningsfylt skolegang, med muligheter for mestring og
utvikling uavhengig av sosial bakgrunn. Alle elever skal bli utfordret og stimulert i et trygt miljø, og få
hjelp til å nå fastlagte kunnskapsmål. Bystyret forutsetter at dette skal ha spesiell oppmerksomhet i det
videre arbeidet med å utvikle trondheimsskolen.
Det er store ulikheter mellom skolene i Trondheim når det gjelder elevprestasjoner. Noe av denne
ulikheten kan forklares med sosiale og demografiske forhold. Men det er også andre årsaker. Uansett
representerer dette en utfordring. Bystyret har vedtatt ny budsjettfordelingsmodell for skolene.
Sosiokulturelle forhold er et tildelingskriterium som nå tillegges større vekt. Det forventes at dette vil
ha en positiv effekt.
Bystyret har også vedtatt at det skal utarbeides et forslag til ny budsjettmodell som tar for seg sosial
utjamning mellom alle skoler i byen, ikke bare de med særlig høy skåre på sosioøkonomiske
variabler.
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Aktivt nettverksarbeid og annet samarbeid mellom skolene er viktig, slik at erfaringer og kunnskap
kan utveksles. Det er også mye som tyder på at forsøks- og utviklingsorienterte skoler får bedre
resultater. Det er et mål at alle skoler skal bygge opp kompetanse til å drive et aktivt utviklingsarbeid.
Bystyret vil også peke på betydningen av individuelt tilpasset opplæring, kompetente lærere som får
mer tid til den enkelte elev og bedre organisert leksehjelp til alle som viktige virkemidler i denne
sammenheng.
Det er viktig å finne forklaringer på de store forskjellene mellom skolene. Men det er også viktig å
være klar over et annet forhold; Skoler med en mangfoldig sammensatt elevgruppe, der elevene har
ulik bakgrunn kulturelt, sosialt og økonomisk, gir elevene en annen og viktig tilleggskompetanse. Dette
er en sosial kompetanse som ikke nødvendigvis kan måles gjennom karakterer og prøver. Men den
bidrar til at elevene står bedre rustet til å møte et like mangfoldig samfunns- og arbeidsliv. Bystyret
beklager at dette tillegges liten vekt i den skolepolitiske debatten.

De øvrige interpellasjonene ble ikke behandlet innenfor den avsatte tiden.
Sak 19/08
FORPROSJEKT FOR TORVET
INNSTILLING:
1.
Bystyret tar ”Forprosjekt for Torvet”, rapport av 28.02.07, til orientering og ber rådmannen
legge rapporten til grunn for å innarbeide nødvendig opprusting av Torvet i kommende
økonomiplan. I denne forbindelse gis rådmannen fullmakt til å forhandle med private
bidragsytere om finansiering. I den videre bearbeidelsen av planene tas det hensyn til flere av
innspillene i forbindelse med høringen.
2.

Det vises til at Torvet i dag mer er tilpasset kjørende enn gående, noe bystyret ikke har ønsket
for fremtiden. Torvet er et byhjerte, hvor folk skal kunne oppholde seg og knytte sosiale
relasjoner, og det skal være en magnet på byens innbyggere og besøkende.
På denne bakgrunn er det nødvendig å gjøre et grunnleggende arbeid på attraktivitet,
tilgjengelighet, universell utforming og trivsel for alle. Rådmannens forslag er et nødvendig og
godt skritt i riktig retning, hvor man kombinerer ønsket om bevaring med behovet for fornyelse,
estetikk og funksjonalitet i et levende byrom.
I bestrebelsene på å unngå en ”steinørken” vil vi understreke hvilket trivselspotensiale som ligger
i bruk av vann. I andre byer er vannkilder som en magnet på folk i alle aldre, og vi ønsker at
dette i sterkere grad kommer til uttrykk i oppfølgingen av prosjektet.

3.

Utformingen av Torvet må ta hensyn til framkommeligheten for utrykningskjøretøy.
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FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG, DEM:
Det bør innledes en dialog med gårdeierne rundt Torvet med henblikk på å utvikle virksomhet i
eiendommene for på best mulig måte å skape aktivitet rundt Torvet, samt for å utvikle eiendommenes
fasader slik at man oppnår et best mulig estetisk uttrykk.
Saksordfører: Roar Aas (Ap).
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo:
1) Bystyret finner det ikke nødvendig å bruke hele 114 millioner til prosjektet.
Kostnadene for nytt dekke på torvet er alene kostnadsberegnet til 50 millioner.
Bystyret ønsker å sende saken tilbake til administrasjonen som må legge frem et forprosjekt som
kostnadsmessig holdes på et mye lavere nivå hvor kun nødvendige tiltak gjøres.
2)Bystyret ber rådmannen se på bestemmelsene og prisene for leie av torvplass på nytt.
Dette er nødvendig for å skape enda større aktivitet rundt torvet med forskjellige typer salgsboder.
Bystyret ønsker å se om dagens bestemmelser og priser gjør at noen kan bli utelukket fra muligheten
til å ha salgsbu på torvet pga. for eksempel. økonomi.
Votering:
Nilsens forslag 1 (tilbakesendelse) fikk 1 stemme (1DEM) og falt.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende merknad:
Torvet i Trondheim ble permanent stengt for biler i april 2004. Dette var et vedtak om stenging
merknadsstillerne var sterkt uenig i.
Prosessen rundt stengingen av Torvet er et klart eksempel på hvordan viktige byutviklingsspørsmål
ikke bør håndteres. Rekkefølgen har vært snudd på hodet i forhold til hva som er hensiktsmessig og
nødvendig for en god planlegging. Vedtaket om stenging ble gjort før det var avklart hvordan trafikken
skulle gå, og før det var avklart hvordan det nye bilfrie Torvet skulle bli og hvordan det skulle brukes.
Dette har gitt næringslivet i Midtbyen lite forutsigbarhet.
Stengingen av Torvet lenge før et alternativt avlastende veinett har vært på plass, har i tillegg medført
større press på det øvrige veinettet i Midtbyen. Dette har videre medført mer kø, mindre tilgjengelighet
og dårligere fremkommelighet. Det er i tillegg dårlig miljøpolitikk.
Etter at situasjonen rundt Torvet nå har vært uavklart så lenge, er det nå behov for å få en varig og
permanent løsning for Torvet i Trondheim. Det er derfor viktig å få et Torv som fremstår både
funksjonelt og attraktivt, og rådmannen bes sikre god fremdrift og medvirkning fra næringslivet i
Midtbyen for å sikre en god prosess og en best mulig løsning.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp, R, MDG:
Endringsforslag til punkt 1, 1. setning:
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"...kommende økonomiplan" erstattes med "...kommende økonomiplaner"
Tillegg til punkt 1:
Bystyret mener investeringene knytta til ny utforming av Torvet bør spres over flere år.
Bystyret mener det primært bør vurderes muligheten for at hele eller deler av investeringskostnadene
kan knyttes til andre framtidige infrastrukturprosjekter. Det forutsettes videre et element av privat
medfinansiering.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Kvikshaug Berntsens forslag endring 1. setning
ble Kvikshaug Berntsens forslag vedtatt mot 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1DEM) avgitt for
innstillingen.
Innstillingen pkt 1 med vedtatt endring ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
Innstillingen pkt 2 og 3 ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
Nilsens forslag pkt 2 fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Kvikshaug Berntsens forslag tillegg pkt 1 ble vedtatt mot 18 stemmer (13H, 3V, 1PP).
R, PP sluttet seg til flertallsmerknaden.
H sluttet seg til merknaden fra FrP unntatt siste avsnitt. Denne ble en mindretallsmerknad.
Ap, H, SV, V, KrF, Sp, MDG sluttet seg til merknaden fra FrP, siste avsnitt.

VEDTAK:
1.

Bystyret tar ”Forprosjekt for Torvet”, rapport av 28.02.07, til orientering og ber rådmannen
legge rapporten til grunn for å innarbeide nødvendig opprusting av Torvet i kommende
økonomiplaner. I denne forbindelse gis rådmannen fullmakt til å forhandle med private
bidragsytere om finansiering. I den videre bearbeidelsen av planene tas det hensyn til flere av
innspillene i forbindelse med høringen.
Bystyret mener investeringene knytta til ny utforming av Torvet bør spres over flere år.
Bystyret mener det primært bør vurderes muligheten for at hele eller deler av
investeringskostnadene kan knyttes til andre framtidige infrastrukturprosjekter. Det forutsettes
videre et element av privat medfinansiering.

2.

Det vises til at Torvet i dag mer er tilpasset kjørende enn gående, noe bystyret ikke har ønsket
for fremtiden. Torvet er et byhjerte, hvor folk skal kunne oppholde seg og knytte sosiale
relasjoner, og det skal være en magnet på byens innbyggere og besøkende.
På denne bakgrunn er det nødvendig å gjøre et grunnleggende arbeid på attraktivitet,
tilgjengelighet, universell utforming og trivsel for alle. Rådmannens forslag er et nødvendig og
godt skritt i riktig retning, hvor man kombinerer ønsket om bevaring med behovet for fornyelse,
estetikk og funksjonalitet i et levende byrom.

Møteprotokoll for Bystyret, 28.02.2008 (08/5109)

20

Trondheim kommune

I bestrebelsene på å unngå en ”steinørken” vil vi understreke hvilket trivselspotensiale som ligger
i bruk av vann. I andre byer er vannkilder som en magnet på folk i alle aldre, og vi ønsker at
dette i sterkere grad kommer til uttrykk i oppfølgingen av prosjektet.
3.

Utformingen av Torvet må ta hensyn til framkommeligheten for utrykningskjøretøy.

FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, SV, V, KrF, Sp, MDG, DEM, R, PP:
Det bør innledes en dialog med gårdeierne rundt Torvet med henblikk på å utvikle virksomhet i
eiendommene for på best mulig måte å skape aktivitet rundt Torvet, samt for å utvikle eiendommenes
fasader slik at man oppnår et best mulig estetisk uttrykk.
FLERTALLSMERKNAD – FrP, Ap, H, SV, V, KrF, Sp, MDG:
Etter at situasjonen rundt Torvet nå har vært uavklart så lenge, er det nå behov for å få en varig og
permanent løsning for Torvet i Trondheim. Det er derfor viktig å få et Torv som fremstår både
funksjonelt og attraktivt, og rådmannen bes sikre god fremdrift og medvirkning fra næringslivet i
Midtbyen for å sikre en god prosess og en best mulig løsning.

Sak 20/08
ENDREDE REGLER I KOMMUNAL BARNEHAGE
INNSTILLING:
1. Det henvises til bystyrets vedtak i sak 03/26600 Regler for opptak av barn som mister plassen i
familiebarnehager av 30.03.06.
For å ivareta barn som mister plassen i kommunal barnehage på grunn av nedleggelse, vedtas følgende
tillegg til opptakskriterium 3, tillegget skal kun gjelde for kommunale barnehager:
3b Barn med plass i en kommunal barnehage som nedlegges, skal prioriteres til plass i den
kommunale barnehagen som foreldre har satt som første eller andre ønske i sin
overflyttingssøknad.
2. Dersom private barnehager innfører tilsvarende kriterium for sitt opptak, gis barn i disse
barnehagene også prioritet til ledige plasser i både kommunale og aktuelle private barnehager.
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
Behandling:
Bård Flaarønning (Ap) foreslo:
Tilleggssetning til innstillingens punkt 2:
Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med de private barnehagene med mål om at et tilsvarende
kriterium blir vedtatt gjeldende også for de private barnehagene.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Flaarønnings forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Det henvises til bystyrets vedtak i sak 03/26600 Regler for opptak av barn som mister plassen i
familiebarnehager av 30.03.06.
For å ivareta barn som mister plassen i kommunal barnehage på grunn av nedleggelse, vedtas følgende
tillegg til opptakskriterium 3, tillegget skal kun gjelde for kommunale barnehager:
3b Barn med plass i en kommunal barnehage som nedlegges, skal prioriteres til plass i den
kommunale barnehagen som foreldre har satt som første eller andre ønske i sin
overflyttingssøknad.
2. Dersom private barnehager innfører tilsvarende kriterium for sitt opptak, gis barn i disse
barnehagene også prioritet til ledige plasser i både kommunale og aktuelle private barnehager.
Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med de private barnehagene med mål om at et tilsvarende
kriterium blir vedtatt gjeldende også for de private barnehagene.

Sak 21/08
ØVERBYLYKKJA GNR/BNR 268/2 M.FL. RYE PÅ BYNESET, FORSLAG TIL ENDRET
REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Øverbylykkja gnr./bnr. 268/2 m. fl. med tilhørende bestemmelser.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket ROJO arkitekter AS, datert 19.12.2005, sist
endret 17.12.2007.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-1.
Saksordfører: Lars Tvete (H).
Behandling:
Votering:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Øverbylykkja gnr./bnr. 268/2 m. fl. med tilhørende bestemmelser.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket ROJO arkitekter AS, datert 19.12.2005, sist
endret 17.12.2007.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-1.

Sak 22/08
HUNDEHOLD I TRONDHEIM - NY FORSKRIFT OM HUNDEHOLD
INNSTILLING:
1.
Bystyret vedtar ny kommunal forskrift om hundehold.
2.
Bystyret ber om at det utarbeides informasjonsstrategi for å følge opp intensjonene i hundeloven
og den kommunale forskriften
3.
Bystyret ber om at det arbeides for å opprette minst 6 bynære dressurområder og 1
jaktdressurområder
4.
Bystyret ber om at det arbeides videre med permanent hundeløype sør for Leirsjøen med
utgangspunkt fra Smistad.
5.
Endring i forskriftens §4: Rådmannen kan innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt.
6.
Utarbeidelse av planer for de 6 dressurområdene må skje innen utgangen av 2009.
Frem mot bystyrets behandling bes rådmannen undersøke om det er mulig å forandre datoene i § 3
punkt 3h i ”Forskrift om hundehold” fra 20.8.-1.11. til 20.8.-1.10. for å imøtekomme jaktinteresser i
Bymarka.
Saksordfører: Roar Aas (Ap)
Behandling:
Julie Gule (FrP) foreslo:
Tilleggsforslag til pkt. 2 i innstillingen:
….. Informasjonsstrategien bør innebære kontinuerlig informasjon fra flere aktører, bl.a politiet,
grunneiere, hundeorganisasjoner og veterinærvesenet.
Tilleggsforslag til innstillingen:
Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for utplassering av søppeldunker på strategiske knutepunkter
langs de mest brukte turstiene i Trondheim kommunes markaområder – herunder Bymarka,
Estenstadmarka og Strindamarka.
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Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad pva R:
1.
Trondheim kommune skal jobbe for at hundeloven og gjeldende forskrifter skal håndheves av
ordensmaktene.
2.
Informasjonsstrategi må være et supplement til hundeloven og dens forskrifter, som motiverer til
et positivt syn på hund, samt forbygger useriøst hundehold og gir de som ikke har kjennskap til
hund og hundehold en god forståelse av hundens adferd og hvordan hunden kan reagere på
menneskenes oppførsel i ulike situasjoner.
3.
Godt informasjonsarbeid i barnehager og grunnskolen er viktig forebyggende arbeid for å lære
barn og unge så tidlig som mulig hvordan de skal forholde seg til hunder og hvordan hunder
kommuniserer slik at man unngår uheldige situasjoner.
-

Julie Gule (FrP) fratrådte. 82 medlemmer til stede.

Trond Svenkerud (PP) foreslo endring i siste avsnitt:
”i Bymarka” utgår.
Ordfører foreslo spørsmålet om å forandre datoene i § 3 punkt 3h i ”Forskrift om hundehold” fra
20.8.-1.11. til 20.8.-1.10. for å imøtekomme jaktinteresser i Bymarka oversendt formannskapet.
Bystyret sluttet seg til dette.
Votering:
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Gules forslag tillegg til pkt 2 fikk 12 stemmer (12FrP) og falt.
Innstillingen pkt 3-5 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 6 ble vedtatt mot 13 stemmer (13H).
Gules tilleggsforslag fikk 14 stemmer (12H, 1V, 1DEM).
Svenkeruds forslag fikk 1 stemme (1PP) og falt.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bystyret vedtar ny kommunal forskrift om hundehold.
Bystyret ber om at det utarbeides informasjonsstrategi for å følge opp intensjonene i hundeloven
og den kommunale forskriften
Bystyret ber om at det arbeides for å opprette minst 6 bynære dressurområder og 1
jaktdressurområder
Bystyret ber om at det arbeides videre med permanent hundeløype sør for Leirsjøen med
utgangspunkt fra Smistad.
Endring i forskriftens §4: Rådmannen kan innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt.
Utarbeidelse av planer for de 6 dressurområdene må skje innen utgangen av 2009.
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OVERSENDES FORMANNSKAPET:
Bystyret ber formannskapet vurdere om det er mulig å forandre datoene i § 3 punkt 3h i ”Forskrift om
hundehold” fra 20.8.-1.11. til 20.8.-1.10. for å imøtekomme jaktinteresser i Bymarka.

Sak 26/08
SØKNAD OM FRITAK FRA HØYRES GRUPPELEDER
Forslag til innstilling:
Frank Jenssen fritas fra vervet som formannskapsmedlem.
Frank Jenssen fritas fra vervet som bystyremedlem, og alle øvrige verv han har som representant for
Trondheim kommune.
Alle fritak gjøres gjeldende fra 1.mars 2008.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Frank Jenssen fritas fra vervet som formannskapsmedlem.
Frank Jenssen fritas fra vervet som bystyremedlem, og alle øvrige verv han har som representant for
Trondheim kommune.
Alle fritak gjøres gjeldende fra 1.mars 2008.

Sak 27/08
DIVERSE ENDRINGER FOR HØYRE
Forslag til innstilling:
Yngve Brox, H, blir nytt medlem i formannskapet.
Tore Torp, H, blir nytt fast medlem i bystyret og går inn som fast medlem i Byutviklingskomiteen.
Lars Tvete, H, bytter komite, og går inn som fast medlem i Finans-og næringkomiteen
(etter Yngve Brox som går til formannskapet)
Høyres vara nr 2-4 til Byutviklingskomiteen rykker opp til vara nr 1-3. Høyre bes komme
tilbake til forslag på nytt 4. varamedlem, og evt. andre justeringer i varalistene, etter at
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valgstyret har foretatt nytt valgoppgjør for Høyres gruppe.
Øvrige verv som er innehatt av Frank Jenssen erstattes av:
Verv
a) Styremedlem i Musikkteateret i Trondheim
b) Varamedlem til styret i Trøndelag Teater
c) Medlem i Trøndelagsrådet
d) Medlem i Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen
e) Medlem i Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge
f) Medlem i Frivillighetspriskomiteen
g) Varamedlem i godtgjøringsutvalget
h) 2. varamedlem i lønns- og adm.-utvalget
i) Utsending til KS' fylkesmøte i Sør-Trøndelag
j) Varamedlem til styret i Naboer AB

Merethe Ranum
Yngve Brox
Yngve Brox
Yngve Brox
Nik. Haugrønning
Yngve Brox
Yngve Brox
Yngve Brox
Merethe Ranum
Merethe Ranum

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Yngve Brox, H, blir nytt medlem i formannskapet.
Tore Torp, H, blir nytt fast medlem i bystyret og går inn som fast medlem i Byutviklingskomiteen.
Lars Tvete, H, bytter komite, og går inn som fast medlem i Finans-og næringkomiteen
(etter Yngve Brox som går til formannskapet)
Høyres vara nr 2-4 til Byutviklingskomiteen rykker opp til vara nr 1-3. Høyre bes komme
tilbake til forslag på nytt 4. varamedlem, og evt. andre justeringer i varalistene, etter at
valgstyret har foretatt nytt valgoppgjør for Høyres gruppe.
Øvrige verv som er innehatt av Frank Jenssen erstattes av:
Verv
a) Styremedlem i Musikkteateret i Trondheim
b) Varamedlem til styret i Trøndelag Teater
c) Medlem i Trøndelagsrådet
d) Medlem i Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen
e) Medlem i Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge
f) Medlem i Frivillighetspriskomiteen
g) Varamedlem i godtgjøringsutvalget
h) 2. varamedlem i lønns- og adm.-utvalget
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i) Utsending til KS' fylkesmøte i Sør-Trøndelag
j) Varamedlem til styret i Naboer AB

Merethe Ranum
Merethe Ranum

Sak 23/08
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG
ØKONOMIPLAN 2008-2011
INNSTILLING
Forslag oversendt fra Finans - og næringskomiteen:
Verbalforslag 9 fra Høyre, Bruk av miljøanbud:
Trondheim kommune skal være en foregangskommune innen miljø. Et verktøy for dette vil være
kommunens miljøkrav ved innkjøp, og herunder hensynet til miljøet som tildelingskriterium.
1. Bystyret ber Rådmannen se på eventuelle konsekvenser ved å heve miljøets vekting fra 20 –
25% av total vekting ved tildeling.
2. Bystyret gir Formannskapet fullmakt til å fatte beslutning om eventuell økning av
vektingsprosenten.
3. Bystyret ber Rådmannen se på hvordan kommunen kan sike seg at miljøhensynet blir ivaretatt
også ved innkjøp som beløper seg under kr 500.000,-.
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV)
Forslag oversendt fra Byutviklingskomiteen
Forslag nr 1 fra DEM: Prøveprosjektperiode i kollektivtrafikken. Oversendes klimautvalget.
Forslag nr 2 fra FrP: Trondheim som JA-kommune. Avvises.
Forslag nr 3 fra FrP: Lysregulering i krysset Heimdalsveien – Søbstadveien.
Bystyret ber om at det utredes etablering av lysregulering i krysset Heimdalsveien –
Søbstadveien.
Forslag nr 4 fra FrP: Merking av byens fotgjengeroverganger.
Bystyret ber om at det foretas en oppgradert merking av byens fotgjengeroverganger.
Forslag nr 5 fra H: Utrede gratis buss for barn og unge. Oversendes klimautvalget.
Forslag nr 6 fra H: Fortsatt lav busspris i Trondheim – ekstra innsats fra kommunen
i 2008. Oversendes klimautvalget.
Forslag nr 7 fra H: Kortere saksbehandlingstid
Det vises til at rådmannen foreslår å styrke kapasiteten på planleggingssiden. Bystyret forutsetter at
slike styrkinger også bidrar til å få ned den saksbehandlingstid både på byggesaker og plansaker.
Forslag nr 8 fra H: Fra diesel til gass. Oversendes klimautvalget.
Forslag nr 10 fra H: Sikker vannforsyning. Avvises.
Forslag nr 11 fra KRF: Miljø. Oversendes klimautvalget.
Forslag nr 12 fra V: Veiprising. Oversendes klimautvalget.
Forslag nr 13 fra V: ENØK-tiltak i Trondheim kommune. Oversendes klimautvalget.
Saksordfører: Julie Hjemås Gule (FrP)
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Behandling:
Saken utsettes.

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:
Saken ble utsatt.

Møtet hevet kl. 2210.

Rita Ottervik
ordfører

Frank Jenssen

Kari Aarnes
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