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Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Møteprotokoll for Bystyret, 30.08.2007 (07/27795)

1

Trondheim kommune
Til stede 84 representanter ved møtestart.
De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om meldt deputasjon fra Ila velforening angående underskrifter mot utbygging av
Hanskemakerbakken. Ordfører foreslo at bystyret oppnevnte en gruppe jf bystyrets reglement §
4.19, og at utvalget består av gruppelederne. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Det var meldt en inhabilitet: kommunaldirektør Håkon Grimstad er inhabil i sak 117/07 Kvenildmyra
jf forvaltningslovens §6 b, da hans bror er part i saken.
Det var ingen innsigelser til representantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid, og ba om fullmakt til å ordne saklista.

Det var meldt følgende ”Private forslag”. (jnr. 07/138)
1. Fra Harald Berg (FrP):
Forslag om ny avkjørsel/rampe ved Biltema på Østre Rosten
” Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for etablering av en ny direkte avkjørsel/ rampe fra
senterområdet rundt Biltema A/ S på Rosten til John Aaes vei.
Det etableres samtidig en påbudt avkjøring for alle trafikanter fra og med skille ved Byåsen bakeri og
tilsvarende på den andre siden av veien”.
2. Fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Utfordringsrett til frivillige lag og organisasjoner
Bystyret ber om at det utredes en modell for utfordringsrett for frivillige lag og organisasjoner.
Modellen skal gi frivillige lag og organisasjoner muligheten for å påta seg oppgaver som i dag utføres
av kommunen selv.
3. Fra Aase Sætran (Ap):
Ung i jobb
Bystyret ber rådmannen legge fram en sak som skisserer hvordan Trondheim kommune kan tilby 40
ungdommer i alderen 16-23 år sommerjobb sommeren 2008.

Det var meldt følgende ”Kortspørsmål”. (jnr. 07/138)
1. Fra Arne Byrkjeflot (RV):
Restaurering av bryggene i Fjordgata
Hva har kommunen gjort for å påse at sikringsarbeid ble gjort for å begrense skadene mest mulig
inntil en kunne vurdere framtiden for bryggene? Hvilke muligheter har kommunen for å sikre
bygninger som er vernet når eierne ikke gjør det? Kan kommunen sikre seg en slik rett for
framtiden?
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2. Fra Arne Byrkjeflot (RV) og Harald Nissen (MDG):
Blokkbebyggelse i Iladalen?
Det var meldt følgende ”Interpellasjoner”. (jnr. 07/138)
1. Fra Kristian Dahlberg Hauge og Morten Ellefsen (FrP):
Tiltakspakke for å styrke realfag
Vil ordføreren nå støtte FrPs forslag for en satsing på realfag i Trondheimsskolen – herunder egne
klasser for skoleflinke og bruk av ingeniører og teknologer i undervisningen?
2. Fra Arne Byrkjeflot (RV)
Erichsen konditori
Er ordføreren enig i at det er nødvendig å gjøre det som er mulig for å videreføre kafédriften i disse
lokalene og helst Erichsen konditori?
Vil ordføreren ta initiativ til at det utarbeides en reguleringsplan med dette formål?
3. Fra Arne Byrkjeflot (RV)
Er ordføreren enig i at området bør forhåndsreguleres?
Er ordføreren enig i at å sikre bydelssenter, verneverdige bygninger og en bydelspark kan være
aktuelt på denne tomt? Og at det på en slik offentlig eiet tomt bør være mulig å sikre et prosjekt med
lavinnskuddsboliger med klausuler som gjør det mulig for førstegangskjøpere å komme inn på
boligmarkedet og forblir slike i framtiden?
4. Fra Kolbjørn Frøseth (SP):
Nye prinsipper for oppsetting av minnesmerker
Vil ordføreren ta initiativ til å legge fram en sak for politisk behandling om retningslinjer for oppsetting
av minnesmerker i Trondheim kommune?
5. Fra Fredrik Carstens (V):
Kompetanseår for lærere
Vil ordføreren ta initiativ til å innføre en ordning med kompetanseår for lærere?
6. Fra Morten Kokaas og Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Fast hjemmehjelp og hjemmesykepleier
Hvordan vil ordføreren bidra til å muliggjøre faste hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere i
hjemmetjenestene og hjemmesykepleien i Trondheim?
7. Fra Arne Byrkjeflot (RV) og Harald Nissen (MDG):
Blokkbebyggelse i Iladalen?
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo at hans interpellasjoner 2 og 7 byttet plass.
Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 3 stemmer (2RV, 1MDG) og falt.
Interpellasjonene vil dermed bli behandlet i oppsatt rekkefølge etter den dato de ble meldt inn.
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Dagens kulturinnslag fra Musikk- og kulturskolen var fiolinisten Ann Hou Sæter som spilte
solosonate av Johan Sebastian Bach.
Bystyret tok 15 min pause mens den oppnevnte gruppen møtte deputasjonen.
Etter pause redegjorde Knut Fagerbakke (SV) for deputasjonens synspunkter.
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SAKSLISTE
Saksnr.
101/07

Arkivsaksnr.
06/3069
PROSJEKT "STUDENTBOSETTING - HYBLIFISERING"

107/07

07/191
FORVALTNINGSREVISJON KULTURPOLITISKE MÅL I TRONDHEIM
KINO AS

108/07

07/227
FORVALTNINGSREVISJON: KULTURPOLITISKE MÅL I
OLAVSHALLEN AS

109/07

03/23584
NY BUDSJETTILDELINGSMODELL FOR GRUNNSKOLENE
04/17832
KVALITETSSIKRING AV TILBUDET I SKOLEFRITIDSORDNINGEN

110/07

111/07

07/12660
HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERING I GRUNNSKOLEN

112/07

00/26509
VEDTAKSPROTOKOLL
07/27433
KOMMUNAL GARANTI - KUNSTGRESSBANE SPORTSKLUBBEN
NASJONALKAMERATENE

113/07

114/07
115/07

116/07

117/07

118/07

119/07

07/27748
PERSAUNET - KJØP, FINANSIERING AV 11 BOLIGER I BYGG 32
06/8228
KOMMUNAL PLAN FOR AVFALL OG AVFALLSREDUKSJON
04/35347
PEDER MYHRES VEG, GNR 23 BNR 179, 182, 186 OG 196 M.FL.,
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
06/17027
KVENILDMYRA 3, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
07/6878
FROSTAVEIEN 3, MIDLERTIDIG PLASSERING AV HUS SOM SKAL
FLYTTES, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
07/26667
GEBYR FOR BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM. STATUS OG
VIDEREFØRING.
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120/07

03/28563
SUPPLERINGSVALG TIL FINANS- OG NÆRINGSKOMITEEN
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Sak 107/07
FORVALTNINGSREVISJON KULTURPOLITISKE MÅL I TRONDHEIM KINO AS
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at Trondheim Kino AS oppfyller de kulturpolitiske målsetninger som
følger av vedtektene.
2. Bystyret ber Trondheim Kino AS gjøre de nødvendige tiltak for å imøtekomme de økonomiske
utfordringene som fremgår av revisjonsrapporten.
3. Bystyret tar forøvrig revisjonsrapporten til orientering.
Saksordfører: Monica Rolfsen (V)
Behandling:
Torbjørn Modig (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp, MDG alternativt pkt 2:
2. Bystyret ber Trondheim Kino AS iverksette tiltak for å imøtekomme de økonomiske
utfordringene som nevnes i revisjonsrapporten. Bystyret ber om at den varslede saken om
eierpålagte rammevilkår inneholder alternativer til tiltak, dog uten at de ansattes lønns- og
arbeidsvilkår eller filmtilbud forringes.
Frank Jenssen (H) foreslo:
Bystyret legger til grunn at det i kommunens aksjeselskaper er styret selv som avgjør spørsmål om
tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.
Votering:
Innstillingen pkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Modigs forslag ble Modigs forslag vedtatt mot 35
stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1PP, 1DEM) avgitt for innstillingen.
Jenssens forslag fikk 35 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1PP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med at Trondheim Kino AS oppfyller de kulturpolitiske målsetninger som
følger av vedtektene.
2. Bystyret ber Trondheim Kino AS iverksette tiltak for å imøtekomme de økonomiske
utfordringene som nevnes i revisjonsrapporten. Bystyret ber om at den varslede saken om
eierpålagte rammevilkår inneholder alternativer til tiltak, dog uten at de ansattes lønns- og
arbeidsvilkår eller filmtilbud forringes.
3. Bystyret tar forøvrig revisjonsrapporten til orientering.

Sak 108/07
FORVALTNINGSREVISJON: KULTURPOLITISKE MÅL I OLAVSHALLEN AS
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INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at revisjonsrapporten viser at Olavshallen AS har bredde i
kulturtilbudet, og at lokal kultur er representert.
2. Bystyret ber Olavshallen AS ha fokus på utnyttelsen av salene, og tilrettelegge for at lokalt
kulturliv skal fremmes best mulig.
3. Bystyret ber Olavshallen AS gjøre de nødvendige tiltak for å imøtekomme de økonomiske
utfordringene som fremgår av revisjonsrapporten.
4. Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering.
Saksordfører: Randi Selfjord (AP)
Behandling:
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo tillegg til pkt 2:
Bystyret ber også om at Olavshallen AS skal vurdere å senke billettprisene for at flere i byen skal
kunne benytte seg av kulturtilbudet i Olavshallen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Alseths forslag fikk 4 stemmer (1SV, 2RV, 1MDG) og falt.

VEDTAK:
1.
2.
3.
4.

Bystyret er tilfreds med at revisjonsrapporten viser at Olavshallen AS har bredde i
kulturtilbudet, og at lokal kultur er representert.
Bystyret ber Olavshallen AS ha fokus på utnyttelsen av salene, og tilrettelegge for at lokalt
kulturliv skal fremmes best mulig.
Bystyret ber Olavshallen AS gjøre de nødvendige tiltak for å imøtekomme de økonomiske
utfordringene som fremgår av revisjonsrapporten.
Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering.

- Ordfører Rita Ottervik (Ap) fratrådte. 83 medlemmer til stede.
- Knut Fagerbakke (SV) overtok møteledelsen.
Sak 101/07
PROSJEKT "STUDENTBOSETTING - HYBLIFISERING"
INNSTILLING:
1. Trondheim kommune vil i årene som kommer jobbe aktivt for at gjeldende mål om at minimum
20% av studentene bor i boliger som er tilrettelagt av SiT eller andre seriøse aktører innfris.
a. Gjennom aktiv tomtepolitikk og utvikling av modeller for rimelige boliger vil Trondheim
kommune fortsette samarbeidet med SiT og andre seriøse aktører for å etablere rammevilkår
for å bygge flere nye attraktive og sentralt beliggende studentboliger til en akseptabel pris.

Møteprotokoll for Bystyret, 30.08.2007 (07/27795)

8

Trondheim kommune
Det er ønskelig med en forsering av planene i Tempeområdet og en nærmere vurdering av
studentboliger på Dragvoll.
b. Det rettes en henvendelse til Kunnskapsdepartementet der det påpekes behovet for nye
studentboliger og bedre økonomiske rammer for å kunne bygge studentboliger.
c. Bystyret anbefaler at SiT, gjerne i samarbeid med andre aktuelle aktører, utreder muligheten
for å etablere et korttidstilbud for internasjonale studenter og andre.
2. Trondheim kommune vil jobbe for en mer aktiv oppfølging av ulovligheter og sikring av
mangfoldet av boligtilbudet.
a) Bruk av bestemmelser knyttet til kommunedel- og reguleringsplaner benyttes som
virkemiddel for å regulere variasjon av leilighetstyper og -størrelser i nye boligområder. I
enkelte bydeler også som virkemiddel for å hindre/minske ombygging til hybler.
b) Gjeldende vedtekt brukes mer aktivt i forhold til søknadspliktige tiltak med begrunnelse i å
sikre boligforsyningen. Det anses som lite hensiktsmessig å utarbeide en endret vedtekt til
plan- og bygningsloven § 91a med det formål å avhjelpe eventuelle ulemper knyttet til
hyblifisering.
c) Kommunens ulovlighetsoppfølging og tilsyn prioriteres som virkemiddel for å bedre de
mange ulovlige boforhold knyttet til hyblifisering i tillegg til oppfølging av brannvesenets
brannstrategiplan for perioden 2006-12.
d) Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med SiT og StudiebyEN om å utrede ulike tiltak for å
avhjelpe den bomiljømessige delen av hyblifiseringsproblematikken, som f.eks.
byhusvertordning, visningsassistanse samt en utvidet informasjons- og rådgivingsstrategi
basert på tidligere kommunale utredninger og konseptet ”bergensstudenten.no”.
e) Bystyret ber rådmannen utarbeide en publikumsveileder som klargjør hvilke regler som
gjelder ifm oppdeling og/eller bruksendring av leiligheter/bygårder. Denne gjøres tilgjengelig
bårde på papir og nett, og forelegges bygningsrådet før endelig publisering.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, SV, KrF, RV:
En veileder bør ta med følgende punkter:
1.
Oppdeling av boenheter til flere boenheter, inkl. hybler, er søknadspliktig.
2.
Det skal sendes nabovarsel.
3.
De generelle tekniske krav etter plan- og bygningsloven gjelder også her: forsvarlig
planløsning, tilfredsstillende lysforhold, brannsikkerhet, innemiljø og brukbarhet.
4.
Antikvariske hensyn skal vurderes.
5.
Det skal ikke være foreldelsesfrist innen den periode hvor vedtekten til 91a har eksistert, slik
at eventuelle nye eiere må forsikre seg om at søknad er sendt og innvilget av tidligere eiere.
6.
Berørte naboer kan (uavhengig av eierskifte) klage over tidligere utført ombygging i hele
perioden, og kreve at forholdet vurderes av kommunen etter søknad.
7.
Hvorvidt bruksendring foreligger uten fysisk ombygging, må baseres på skjønn, og i
vurderingen må det tas hensyn til hvor omfattende endringene er i forhold til hvordan
eiendommen opprinnelig er tenkt brukt, både innenfor den aktuelle gården og i forhold til
omgivelsene.
8.
I områder hvor det allerede er tillatt mange bruksendringer og/eller hyblifisering er kommet
langt, vil hensynet til omgivelsene stå sentralt i vurderingene.
9.
Omgjøring av hele bygårder til hybler vil normalt være en søknadspliktig bruksendring.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Det samme gjelder bruksendring av boenheter til hybler som medfører at mer enn 50% av
seksjonene i et sameie blir utleieobjekter.
Tiltakets innvirkning på trafikksituasjon og parkering i området skal vektlegges.
Ved bruksendring kreves nabovarsel.
Det er ingen foreldelsesfrist, slik at eventuelle nye eiere må forsikre seg om at søknad er sendt
og innvilget av tidligere eiere.
Berørte naboer kan uavhengig av eierskifte melde bruksendringen inn for kommunen og kreve
at den vurderes gjennom søknad.
Det skal opplyses at oppdeling i flere boenheter er omfattet av parkeringsvedtektene.

Saksordfører: Arne Byrkjeflot (RV)
Behandling:
Uttalelse fra Studentrådet datert 20.8.2007 ble delt ut på møtet.
Kristen Mo (H) foreslo endring i pkt 1b:
Bystyret støtter ordførerens henvendelse ……….
Torleif Hugdahl (SV) fremmet følgende merknader pva SV og RV:
1.
I reguleringsplaner, unntatt for rene hybelbygg, skal leilighetene være to rom eller større.
2.
Trondheim kommunen ber om at departementet i forbindelse med utarbeidelse av ny plan- og
bygningslov sørger for at muligheten for lokal vedtekt beholdes. Vi ser det også som en fordel
om at generelle bestemmelser restriksjoner på ombygging til hybler kan fastsettes i
kommuneplanens arealdel, slik at en ikke er nødt til å lage helt nye reguleringsplaner for hvert
enkelt område.
Fung. ordfører Knut Fagerbake (SV) foreslo merknaden oversendt bygningsrådet.
Bjarne Søreng (Ap) foreslo endring pkt 1:
Trondheim kommune vil i årene som kommer jobbe aktivt for å innfri gjeldende mål om at minimum
20% av studentene bor i boliger som er tilrettelagt av SiT og at resten av studentene bor i boliger
tilrettelagt av seriøse aktører.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo endring pkt 2 e:
Bystyret ber rådmannen innen 31.12.2007 utarbeide ………..
Votering:
Sørengs forslag ble enstemmig vedtatt.
Mos forslag ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag ble vedtatt mot 36 stemmer (27Ap, 3KrF, 3Sp, 2V, 1MDG).
Sp, V, PP, FrP sluttet seg til flertallsmerknaden.
Fagerbakkes forslag fikk 20 stemmer (1H, 15SV, 2RV, 1PP, 1DEM) og falt.
Ingen flere sluttet seg til merknadene fra SV og RV, som dermed ble mindretallsmerknader.
VEDTAK:
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1. Trondheim kommune vil i årene som kommer jobbe aktivt for å innfri gjeldende mål om at
minimum 20% av studentene bor i boliger som er tilrettelagt av SiT og at resten av studentene bor i
boliger tilrettelagt av seriøse aktører.
a) Gjennom aktiv tomtepolitikk og utvikling av modeller for rimelige boliger vil Trondheim
kommune fortsette samarbeidet med SiT og andre seriøse aktører for å etablere rammevilkår
for å bygge flere nye attraktive og sentralt beliggende studentboliger til en akseptabel pris.
Det er ønskelig med en forsering av planene i Tempeområdet og en nærmere vurdering av
studentboliger på Dragvoll.
b) Bystyret støtter ordførerens henvendelse til Kunnskapsdepartementet der det påpekes
behovet for nye studentboliger og bedre økonomiske rammer for å kunne bygge
studentboliger.
c) Bystyret anbefaler at SiT, gjerne i samarbeid med andre aktuelle aktører, utreder muligheten
for å etablere et korttidstilbud for internasjonale studenter og andre.
2. Trondheim kommune vil jobbe for en mer aktiv oppfølging av ulovligheter og sikring av
mangfoldet av boligtilbudet.
a) Bruk av bestemmelser knyttet til kommunedel- og reguleringsplaner benyttes som
virkemiddel for å regulere variasjon av leilighetstyper og -størrelser i nye boligområder. I
enkelte bydeler også som virkemiddel for å hindre/minske ombygging til hybler.
b) Gjeldende vedtekt brukes mer aktivt i forhold til søknadspliktige tiltak med begrunnelse i å
sikre boligforsyningen. Det anses som lite hensiktsmessig å utarbeide en endret vedtekt til
plan- og bygningsloven § 91a med det formål å avhjelpe eventuelle ulemper knyttet til
hyblifisering.
c) Kommunens ulovlighetsoppfølging og tilsyn prioriteres som virkemiddel for å bedre de
mange ulovlige boforhold knyttet til hyblifisering i tillegg til oppfølging av brannvesenets
brannstrategiplan for perioden 2006-12.
d) Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med SiT og StudiebyEN om å utrede ulike tiltak for å
avhjelpe den bomiljømessige delen av hyblifiseringsproblematikken, som f.eks.
byhusvertordning, visningsassistanse samt en utvidet informasjons- og rådgivingsstrategi
basert på tidligere kommunale utredninger og konseptet ”bergensstudenten.no”.
e) Bystyret ber rådmannen innen 31.12.2007 utarbeide en publikumsveileder som klargjør
hvilke regler som gjelder ifm oppdeling og/eller bruksendring av leiligheter/bygårder. Denne
gjøres tilgjengelig både på papir og nett, og forelegges bygningsrådet før endelig publisering.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, SV, KrF, RV, Sp, V, PP, FrP:
En veileder bør ta med følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Oppdeling av boenheter til flere boenheter, inkl. hybler, er søknadspliktig.
Det skal sendes nabovarsel.
De generelle tekniske krav etter plan- og bygningsloven gjelder også her: forsvarlig
planløsning, tilfredsstillende lysforhold, brannsikkerhet, innemiljø og brukbarhet.
Antikvariske hensyn skal vurderes.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Det skal ikke være foreldelsesfrist innen den periode hvor vedtekten til 91a har eksistert, slik
at eventuelle nye eiere må forsikre seg om at søknad er sendt og innvilget av tidligere eiere.
Berørte naboer kan (uavhengig av eierskifte) klage over tidligere utført ombygging i hele
perioden, og kreve at forholdet vurderes av kommunen etter søknad.
Hvorvidt bruksendring foreligger uten fysisk ombygging, må baseres på skjønn, og i
vurderingen må det tas hensyn til hvor omfattende endringene er i forhold til hvordan
eiendommen opprinnelig er tenkt brukt, både innenfor den aktuelle gården og i forhold til
omgivelsene.
I områder hvor det allerede er tillatt mange bruksendringer og/eller hyblifisering er kommet
langt, vil hensynet til omgivelsene stå sentralt i vurderingene.
Omgjøring av hele bygårder til hybler vil normalt være en søknadspliktig bruksendring.
Det samme gjelder bruksendring av boenheter til hybler som medfører at mer enn 50% av
seksjonene i et sameie blir utleieobjekter.
Tiltakets innvirkning på trafikksituasjon og parkering i området skal vektlegges.
Ved bruksendring kreves nabovarsel.
Det er ingen foreldelsesfrist, slik at eventuelle nye eiere må forsikre seg om at søknad er sendt
og innvilget av tidligere eiere.
Berørte naboer kan uavhengig av eierskifte melde bruksendringen inn for kommunen og kreve
at den vurderes gjennom søknad.
Det skal opplyses at oppdeling i flere boenheter er omfattet av parkeringsvedtektene.

- Ordfører Rita Ottervik (Ap), Aage Borrmann (Ap), Aasta Loholt (Ap) og Ola
Hogstad (H), Fredrik Carstens (V) tiltrådte.
- Erling Wåde (Ap), Kristen Mo (H), Michael Setsaas (H) og Brynjulf Moe (V)
fratrådte.
- 84 medlemmer til stede.

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL, INTERPELLASJONER
PRIVATE FORSLAG
1. Privat forslag fra Harald Berg (FrP) om ny avkjørsel/rampe ved Biltema på Østre Rosten ble
oversendt byutviklingskomiteen.
2. Privat forslag fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP) om utfordringsrett til frivillige lag og
organisasjoner ble oversendt kultur, idrett og friluftslivskomiteen.
3. Privat forslag fra Aase Sætran (Ap) ”Ung i jobb” ble oversendt helse- og velferdskomiteen.

KORTSPØRSMÅL
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1. Arne Byrkjeflot (RV) begrunnet sitt kortspørsmål om restaurering av bryggene i Fjordgata.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
2. Arne Byrkjeflot (RV) begrunnet sitt og Harald Nissens (MDG) kortspørsmål om
blokkbebyggelse i Iladalen. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.

INTERPELLASJONER
1. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) begrunnet sin og Morten Ellefsens (FrP) interpellasjon om
tiltakspakke for å styrke realfag. Interpellasjonen ble besvart av ordføreren.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Bystyret ber om at det iverksettes en tiltakspakke for satsing på realfag i Trondheimsskolen.
Rådmannen bes fremme en sak om slik satsing med følgende elementer:
Egne klasser for skoleflinke – talentene skal rendyrkes.
Bystyret ber om at det tilrettelegges for økt individuell tilpasning gjennom opprettelse av egne
klasser/grupper for ektra ”skoleflinke” i utvalgte fag for å sikre .
Økt grad av samarbeidsprosjekter mot videregående skole.
Bystyret ber om at det arbeides for mer samarbeid mot videregående skole som skal sikre at
enkeltelever i grunnskolen kan få tilbud om undervisning videregående skole nivå i enkeltfag.
Forpliktende avtaler mellom skoler og lokalt næringsliv
Hospiteringsordninger for grunnskolelærere ved NTNU/HiST og teknologibedrifter
Bystyret ber om at det utvikles hospiteringsordninger med aktuelle aktører for å sikre økt
kompetanse hos realfagslærere.
Rekrutteringstiltak for å få ingeniører og teknologer inn i skolene
Bystyret fremhever verdien av få få fagkompetanse på realfag sterkere inn i skolen. Bystyret
forventer en større bruk av ingeniører og andre fagpersoner i den ordinære undervisningen.
Etterutdanning av lærere – realfag og ledelse
Bystyret ber om at det forberedes bedre ordninger for etter- og videreutdanning av lærere innenfor
matematikk, teknoligi og realfag, samt ledelse.
Matematikkrom på skolene
Bystyret ønsker å styrke interessen for matematikk gjennom opprettelse av egne matematikkrom på
skolene.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo på vegne av AP, SV, SP og MDG:
Bystyret slutter seg til følgende forslag for en økt satsing innen naturvitenskapelige og teknologiske
fag i Trondheimsskolen:
•
Utvida timetall i matematikk og naturfag på barnetrinnet i forbindelse med innføring av
heldagsskolen.
•
Samarbeid med Forskningdagene, Renate og kompetansemiljøene forpliktes gjennom
lederavtaler.
•
Samarbeid med fylkeskommunen for å bedre samspillet mellom grunnskole og videregående
skole.
•
Forpliktende samarbeidsavtaler mellom den enkelte skole og lokalt næringsliv.
•
Grundercamp etableres på alle grunnskolene.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sunnland-psosjektet utvides til flere skoler og til å omfatte flere fag.
Utveksling/hospitering med NTNU/HIST – Statoil – teknologibedrifter og lignende. Primært
for lærere, men kan også omfatte elever.
Kommunal ”innovasjons-pris” for barnetrinnet og ungdomsstrinnet innen teknologi/naturfag.
Matte- og naturfagsklubber i barnehagene og i grunnskolen.
Rekrutteringstiltak for å få personer med annen yrkesbakgrunn som f.eks. ingeniører inn i
skolen.( med relevant utd. med henblikk på lærerrollen)
Gunstige ordninger for etter- og videreutdanning av lærere innen MTN-fagene.
Matematikk/teknologi/ naturfag-camper. Samarbeid mellom Trondheim kommune og
fylkeskommunen.
Det etableres Matematikkrom ved fem av våre skoler som ikke er rehabilitert.
Rådmannen bes avsette 1 million til dette for budsjettet for 2008, og bes om å komme
tilbake til Formannskapet med en sak om hvilke skoler som skal få dette.

Bystyret viser til tidligere vedtak der Rådmannen er bedt om å legge fram et forslag for hvordan
elevene kan bli bedre rusta for realfag. Rådmannen bes innarbeide dette forslaget i den saken.
Nina Wikan (H) foreslo:
Forslagene oversendes rådmannen for vurdering/innarbeidelse i saken om Trondheim som
realfagsbygg.
Frank Jenssen (H) fremmet følgende merknad pva H:
Satsing på realfag er viktig både i lærerutdanningen og i det daglige i skolehverdagen. Derfor støttes i
hovedsak forslagene som er varslet fra interpellantene, men vi vil også minne om at bystyret allerede
26. april i år nettopp vedtok at kommunen skal utarbeide en egen strategi for satsing på realfag.
Forslaget ble fremsatt av Høyre, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet, og bystyret vedtok forslaget
som har følgende ordlyd:
"Trondheim utdanner gjennom HiST og NTNU en betydelig del av nasjonens kunnskapsarbeidere
innen realfag - disse er avgjørende for landets verdiskaping i fremtiden. Dessverre har det over tid
vært synkende interesse for realfag, både blant de som utdanner seg til lærere og blant blivende
studenter. Trondheim bør, som vertskapsby for NTNU og HiST, ta mål av seg til å bli Norges
fremste realfagsby, og bli den kommunen som leverer de fleste og beste studenter til NTNU og
andre universiteter/høyskoler i landet. Rådmannen bes legge frem en sak/program for å gjøre elevene
bedre rustet innen realfag, og sikre at flest mulig elever velger realfag når de går over til
videregående, jf også planen "Realfag naturligvis" som ble etablert av den forrige regjeringen. Her
kan det også bygges på pionerarbeidet som er gjort innen teknologi/realfag ved Rosenborg
ungdomsskole, samt kommunens eget matematikkprosjekt."
Merknadsstillerne forutsetter at dette vedtaket også blir styrende for videre satsing på realfag i
Trondheimsskolen, sammen med forslag som vedtas ifm interpellasjonsdebatt om saken.
Frank Jenssen (H) foreslo alternativ til Dahlberg Hauges forslag:
Bystyret forutsetter at retten til individuelt tilpasset opplæring blir reell, også for såkalt ”skoleflinke”,
og viser til at dette er en mulighet som skolene allerede har, og kan og bør legge til rette for.
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Votering:
Wikans forslag fikk 32 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Ordførerens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (2RV).
Øvrige forslag ble enstemmig oversendt rådmannen.
Ap, FrP, KrF, Sp, V, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra H.

VEDTAK:
Bystyret slutter seg til følgende forslag for en økt satsing innen naturvitenskapelige og teknologiske
fag i Trondheimsskolen:
•
Utvida timetall i matematikk og naturfag på barnetrinnet i forbindelse med innføring av
heldagsskolen.
•
Samarbeid med Forskningdagene, Renate og kompetansemiljøene forpliktes gjennom
lederavtaler.
•
Samarbeid med fylkeskommunen for å bedre samspillet mellom grunnskole og videregående
skole.
•
Forpliktende samarbeidsavtaler mellom den enkelte skole og lokalt næringsliv.
•
Grundercamp etableres på alle grunnskolene.
•
Sunnland-psosjektet utvides til flere skoler og til å omfatte flere fag.
•
Utveksling/hospitering med NTNU/HIST – Statoil – teknologibedrifter og lignende. Primært
for lærere, men kan også omfatte elever.
•
Kommunal ”innovasjons-pris” for barnetrinnet og ungdomsstrinnet innen teknologi/naturfag.
•
Matte- og naturfagsklubber i barnehagene og i grunnskolen.
•
Rekrutteringstiltak for å få personer med annen yrkesbakgrunn som f.eks. ingeniører inn i
skolen.( med relevant utd. med henblikk på lærerrollen)
•
Gunstige ordninger for etter- og videreutdanning av lærere innen MTN-fagene.
•
•

Matematikk/teknologi/ naturfag-camper. Samarbeid mellom Trondheim kommune og
fylkeskommunen.
Det etableres Matematikkrom ved fem av våre skoler som ikke er rehabilitert.
Rådmannen bes avsette 1 million til dette for budsjettet for 2008, og bes om å komme
tilbake til Formannskapet med en sak om hvilke skoler som skal få dette.

Bystyret viser til tidligere vedtak der Rådmannen er bedt om å legge fram et forslag for hvordan
elevene kan bli bedre rusta for realfag. Rådmannen bes innarbeide dette forslaget i den saken.

FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, KrF, Sp, V, PP, DEM:
Satsing på realfag er viktig både i lærerutdanningen og i det daglige i skolehverdagen. Derfor støttes i
hovedsak forslagene som er varslet fra interpellantene, men vi vil også minne om at bystyret allerede
26. april i år nettopp vedtok at kommunen skal utarbeide en egen strategi for satsing på realfag.
Forslaget ble fremsatt av Høyre, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet, og bystyret vedtok forslaget
som har følgende ordlyd:
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"Trondheim utdanner gjennom HiST og NTNU en betydelig del av nasjonens kunnskapsarbeidere
innen realfag - disse er avgjørende for landets verdiskaping i fremtiden. Dessverre har det over tid
vært synkende interesse for realfag, både blant de som utdanner seg til lærere og blant blivende
studenter. Trondheim bør, som vertskapsby for NTNU og HiST, ta mål av seg til å bli Norges
fremste realfagsby, og bli den kommunen som leverer de fleste og beste studenter til NTNU og
andre universiteter/høyskoler i landet. Rådmannen bes legge frem en sak/program for å gjøre elevene
bedre rustet innen realfag, og sikre at flest mulig elever velger realfag når de går over til
videregående, jf også planen "Realfag naturligvis" som ble etablert av den forrige regjeringen. Her
kan det også bygges på pionerarbeidet som er gjort innen teknologi/realfag ved Rosenborg
ungdomsskole, samt kommunens eget matematikkprosjekt."
Merknadsstillerne forutsetter at dette vedtaket også blir styrende for videre satsing på realfag i
Trondheimsskolen, sammen med forslag som vedtas ifm interpellasjonsdebatt om saken.

- Jahn Peter Storvold (H) tiltrådte. 85 medlemmer til stede.

2. Arne Byrkjeflot (RV) begrunnet sin interpellasjon om Erichsen konditori. Interpellasjonen ble
besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo pva SV og RV:
Bystyret ønsker at Eriksen konditori bevares som konditori/serveringssted av kulturhistoriske og
reguleringsmessige årsaker. Det bes til neste Bystyremøte framlagt et notat som viser de muligheter
en har for å sikre fortsatt bruk av lokalene til dette formål, f.eks. gjennom fredning av hele eller deler
av lokalene, regulering til fortsatt kafedrift, gjennom virkemidler i en eventuell byggesak alternativt en
kombinasjon av ulike virkemidler.
Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 4 stemmer (2SV, 2RV) og falt.

De øvrige interpellasjonene ble ikke behandlet ettersom den avsatte timen var brukt opp.
- Torild Bjørlykke (H) fratrådte. 84 medlemmer til stede.

Sak 109/07
NY BUDSJETTILDELINGSMODELL FOR GRUNNSKOLENE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å videreføre dagens budsjettfordelingsmodell med følgende endringer som gjøres
gjeldende fra 01.08. 2008:
1.
Tildeling til små skoler:
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2.

3.

4.

5.
6.

Minimumstildeling til en - parallelle skoler endres fra 20 til 18 elever pr trinn. Dette utgjør i
underkant av 2 mill pr år som omdisponeres til alle skoler til pedagogisk grunnressurs.
Inventar og utstyr:
Nye og rehabiliterte skoler får en mindre andel av inventar- og utstyrsbudsjettet enn
andre skoler. Nye og nyrehabiliterte skoler trekkes kr.250 pr n-elev i tildelingen til
inventar/utstyr de første 5 årene. Innflyttingstidspunktet legges til grunn.
Sosioøkonomiske midler:
Grensen på hvilke skoler som får tildelt sosioøkonomiske midler settes til de skoler hvor
prosentvis andel av beregnede sosioøkonomisk midler er større enn prosentvis andel elever
ved den enkelte skole.
Bystyret ber rådmannen jobbe videre, sammen med forskningsmiljøer og skoler, med å
videreutvikle en budsjettildelingsmodell hvor sosioøkonomiske midler fordeles til alle skoler.
Bystyret ønsker at det legges særlig vekt på tildelingskriterier, økonomiske størrelse på
ressursene til fordeling og krav til bruk av eventuelt økte ressurser.
Administrative ressurser
Administrative ressurser knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning og til særskilt
norskundervisning for minoritetsspråklige elever fjernes. Disse ressursene omdisponeres til
økning av generell pedagogisk ressurs.
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak hvor relevante parter er hørt, med
hensyn til behov for eventuelt styrking av ledelsesressursen.
Bystyret ber rådmannen kartlegge den faktiske bruken av ressurser til de med størst behov,
og komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettbehandlingen (jmf. 3 avsnitt side 9 i
saksframstillingen).

Saksordfører: Tom Hanssen (Ap)
Behandling:
Trond Garnes (KrF) foreslo tillegg til pkt 6:
Bystyret ber rådmannen kartlegge den faktiske bruken av, og behovet for, ressurser ……..
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo:
Alternativt pkt.4:
Bystyret opprettholder egen administrativ ressurs knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning.
Nytt pkt.7:
Bystyret ber om at rådmannen høsten 2008 utarbeider et forslag til ny budsjettildelingsmodell som tar
utgangspunkt i behov ikke tildeling pr.elev.
Votering:
Innstillingen pkt 1, 2 og 3 første avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 andre avsnitt ble vedtatt mot 27 stemmer (17H, 10FrP).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 4 og Alseths forslag ble innstillingen vedtatt mot 2
stemmer (2RV) avgitt for Alseths forslag.
Innstillingen pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 6 ble enstemmig vedtatt.
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Garnes’ forslag ble enstemmig vedtatt.
Alseths forslag pkt 7 fikk 2 stemmer (2RV) og falt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å videreføre dagens budsjettfordelingsmodell med følgende endringer som gjøres
gjeldende fra 01.08. 2008:
1.
Tildeling til små skoler:
Minimumstildeling til en - parallelle skoler endres fra 20 til 18 elever pr trinn. Dette utgjør i
underkant av 2 mill pr år som omdisponeres til alle skoler til pedagogisk grunnressurs.
2.
Inventar og utstyr:
Nye og rehabiliterte skoler får en mindre andel av inventar- og utstyrsbudsjettet enn andre
skoler. Nye og nyrehabiliterte skoler trekkes kr.250 pr n-elev i tildelingen til inventar/utstyr de
første 5 årene. Innflyttingstidspunktet legges til grunn.
3.
Sosioøkonomiske midler:
Grensen på hvilke skoler som får tildelt sosioøkonomiske midler settes til de skoler hvor
prosentvis andel av beregnede sosioøkonomisk midler er større enn prosentvis andel elever
ved den enkelte skole.
Bystyret ber rådmannen jobbe videre, sammen med forskningsmiljøer og skoler, med å
videreutvikle en budsjettildelingsmodell hvor sosioøkonomiske midler fordeles til alle skoler.
Bystyret ønsker at det legges særlig vekt på tildelingskriterier, økonomiske størrelse på
ressursene til fordeling og krav til bruk av eventuelt økte ressurser.
4.
Administrative ressurser
Administrative ressurser knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning og til særskilt
norskundervisning for minoritetsspråklige elever fjernes. Disse ressursene omdisponeres til
økning av generell pedagogisk ressurs.
5.
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak hvor relevante parter er hørt, med hensyn
til behov for eventuelt styrking av ledelsesressursen.
6.
Bystyret ber rådmannen kartlegge den faktiske bruken av, og behovet for, ressurser til de med
størst behov, og komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettbehandlingen (jmf. 3 avsnitt
side 9 i saksframstillingen).

Sak 110/07
KVALITETSSIKRING AV TILBUDET I SKOLEFRITIDSORDNINGEN
INNSTILLING:
A.
Bystyret vedtar følgende endringer i vedtekter for skolefritidsordningen i grunnskolen i Trondheim.
Endringene gjøres gjeldende fra 30.08.2007.
5. Foreldrebetaling
5.1 Bystyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt
eventuelle regler for moderasjoner og friplasser.
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5.2 Informasjon om foreldrebetaling og beregningsgrunnlag utarbeides i sammenheng med den årlige
budsjettbehandlingen.
5.3 I samråd med Brukerrådet kan rektor bestemme at det tas ekstra betalt for heldagsturer i
skolens ferier. Det forutsettes at det finnes alternative aktiviteter uten ekstra betaling.
6. Åpningstid
6.1 Skolefritidsordningen gir tilbud alle virkedager med unntak av skolens planleggingsdager.
6.2 Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 17.00, tilpasset behovet ved de
enkelte skolene og etter drøfting i brukerråd.
6.3 Innenfor tildelt budsjettramme skal skolen alene eller i samarbeid med andre tilby sommeråpen
SFO.
6.4 Alle barn skal ha ferie fra SFO og den gjennomføres med 3 uker i sommerferien og 5 dager i
løpet av skoleåret på skolens planleggingsdager.
6.5 Tiden barnet tilbringer i SFO regnes som total tid på skolen minus oppholdstiden til undervisning.
Summen som da framkommer for hel uke skal samsvare med timetallet i betalingssatsen.
6.6 Det kan avtales avregning over lengre perioder når foreldres arbeidstid tilsier det.
6.7 Oppholdstid i SFO på ferie og fridager regnes likt med skoledager.
B.
Bystyret tar til etterretning det arbeidet som gjøres for å utvikle og sikre kvalitet i innholdet i tilbudet.
Saksordfører: Gunvor Wendel (H)
Behandling:
Saksprotokoll fra Ungdommens bystyres møte 22.8.2007 ble delt ut på møtet.
Monica Rolfsen (V) foreslo nytt punkt C:
Ordningen med fysioterapi-/helsetilbud i SFO-tida til barn med nedsatt funksjonsevne videreføres
uten foreldrebetaling. Bystyret ber rådmannen sikre inndekning for dette for annet halvår 2007 i
forbindelse med behandling av neste tertialrapport. Bystyret ber videre rådmannen finne dekning for
en videreføring av dette tilbudet i budsjettet for 2008.
Subsidiært:
Bystyret ber om en sak der omfang og kostnader i forbindelse med fysioterapi-/helsetilbud i SFOtida for barn med nedsatt funksjonsevne vurderes.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo alternativt pkt 5.3:
Alle aktiviteter, også heldagsturer i skolens ferier, skal være gratis og tilgjengelig for alle elever i
skolefritidsordningen.
Votering:
Innstillingen pkt A 5.1 og 5.2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt A 5.3 og Alseths forslag ble Alseths forslag vedtatt
mot 18 stemmer (17H, 1DEM) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt A 6 ble enstemmig vedtatt.
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Innstillingen pkt B ble enstemmig vedtatt.
Rolfsens primære forslag fikk 34 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1PP, 1DEM) og falt.
Rolfsens sekundære forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
A.
Bystyret vedtar følgende endringer i vedtekter for skolefritidsordningen i grunnskolen i Trondheim.
Endringene gjøres gjeldende fra 30.08.2007.
5. Foreldrebetaling
5.1 Bystyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt
eventuelle regler for moderasjoner og friplasser.
5.2 Informasjon om foreldrebetaling og beregningsgrunnlag utarbeides i sammenheng med den årlige
budsjettbehandlingen.
5.3 Alle aktiviteter, også heldagsturer i skolens ferier, skal være gratis og tilgjengelig for alle elever i
skolefritidsordningen.
6. Åpningstid
6.1 Skolefritidsordningen gir tilbud alle virkedager med unntak av skolens planleggingsdager.
6.2 Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 17.00, tilpasset behovet ved de
enkelte skolene og etter drøfting i brukerråd.
6.3 Innenfor tildelt budsjettramme skal skolen alene eller i samarbeid med andre tilby sommeråpen
SFO.
6.4 Alle barn skal ha ferie fra SFO og den gjennomføres med 3 uker i sommerferien og 5 dager i
løpet av skoleåret på skolens planleggingsdager.
6.5 Tiden barnet tilbringer i SFO regnes som total tid på skolen minus oppholdstiden til undervisning.
Summen som da framkommer for hel uke skal samsvare med timetallet i betalingssatsen.
6.6 Det kan avtales avregning over lengre perioder når foreldres arbeidstid tilsier det.
6.7 Oppholdstid i SFO på ferie og fridager regnes likt med skoledager.
B.
Bystyret tar til etterretning det arbeidet som gjøres for å utvikle og sikre kvalitet i innholdet i tilbudet.
C:
Bystyret ber om en sak der omfang og kostnader i forbindelse med fysioterapi-/helsetilbud i SFOtida for barn med nedsatt funksjonsevne vurderes.

- Thomas Jacobsson (FrP) fratrådte. 83 medlemmer til stede.

Sak 111/07
HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERING I GRUNNSKOLEN
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INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar foreliggende Handlingsplan mot trakassering i grunnskolen.
2. Bystyret vedtar foreliggende prosjektplan for sosial kompetanse.
Saksordfører: Emil Raaen (Ap)
Behandling:
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo pva RV og V nytt pkt 5.4:
Trakassering på grunn av seksuell orientering.
Forskjellsbehandling, fysiske eller psykiske angrep på grunn av seksuell orientering tillates ikke i
Trondheimskolen.
Odd Anders With (KrF) tok opp sitt forslag fra formannskapet
Rådmannen bes om å gjøre rektor og lærerne kjent med at det foregår både åpen og skjult
trakassering og mobbing knyttet til elevenes tro og livssyn, med bakgrunn i ulike religioner. På
bakgrunn av vår null-toleranse, oppfordres skolens ansatte til skjerpet årvåkenhet, styrket
kompetanse og resolutt og tydelig oppfølging av de konkrete overtramp.
Trond Garnes (KrF) fremmet følgende tillegg til merknad pva KrF:
Rådmannen bes utarbeide retningslinjer og rutiner som sikrer at kommunen ivaretar sitt
arbeidsgiveransvar på en god måte i saker hvor lærere og andre ansatte i grunnskolen utsettes for
trusler og trakassering. Det må også omfatte de saker hvor trusler og trakassering legges ut på
internett og ikke foregår innenfor skoletida eller skolens område.
Hilde Opoku (SV) foreslo endring i pkt 5.2:
Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, dvs
nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke tillatt.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Alseths forslag ble enstemmig vedtatt.
Opokus forslag ble enstemmig vedtatt.
Ap, H, SV, FrP, Sp, V, RV, PP, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF.
VEDTAK:
1.
2.

Bystyret vedtar foreliggende Handlingsplan mot trakassering i grunnskolen.
Bystyret vedtar foreliggende prosjektplan for sosial kompetanse.

Endring i pkt 5.2:
Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, dvs
nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke tillatt.
Nytt pkt 5.4:
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Trakassering på grunn av seksuell orientering.
Forskjellsbehandling, fysiske eller psykiske angrep på grunn av seksuell orientering tillates ikke i
Trondheimskolen.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, SV, FrP, Sp, V, RV, PP, MDG, DEM:
Rådmannen bes om å gjøre rektor og lærerne kjent med at det foregår både åpen og skjult
trakassering og mobbing knyttet til elevenes tro og livssyn, med bakgrunn i ulike religioner. På
bakgrunn av vår null-toleranse, oppfordres skolens ansatte til skjerpet årvåkenhet, styrket
kompetanse og resolutt og tydelig oppfølging av de konkrete overtramp.
Rådmannen bes utarbeide retningslinjer og rutiner som sikrer at kommunen ivaretar sitt
arbeidsgiveransvar på en god måte i saker hvor lærere og andre ansatte i grunnskolen utsettes for
trusler og trakassering. Det må også omfatte de saker hvor trusler og trakassering legges ut på
internett og ikke foregår innenfor skoletida eller skolens område.

Sak 113/07
KOMMUNAL GARANTI - KUNSTGRESSBANE SPORTSKLUBBEN
NASJONALKAMERATENE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 5.725.000,- som Sportsklubben Nationalkameratene
tar opp i DnB NOR Bank.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 5.725.000,-.
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. Gjeldsbrevlånet på kr. 1.150.000,- skal nedbetales over 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 skoletida.
Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Votering:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 5.725.000,- som Sportsklubben Nationalkameratene
tar opp i DnB NOR Bank.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 5.725.000,-.
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. Gjeldsbrevlånet på kr. 1.150.000,- skal nedbetales over 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 skoletida.

Sak 114/07
PERSAUNET - KJØP, FINANSIERING AV 11 BOLIGER I BYGG 32
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner kjøp av 11 boliger i ”Bygg 32”, Kyavegen 6, gnr 9, bnr 850, til en samlet
kjøpesum på kr 19,9 mill. + tinglysingsgebyr.
Boligkjøpet finansieres av midler fra konto for kjøp av erstatningsboliger og boligtilskudd fra
Husbanken.
Saksordfører: Lars Tvete (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner kjøp av 11 boliger i ”Bygg 32”, Kyavegen 6, gnr 9, bnr 850, til en samlet
kjøpesum på kr 19,9 mill. + tinglysingsgebyr.
Boligkjøpet finansieres av midler fra konto for kjøp av erstatningsboliger og boligtilskudd fra
Husbanken.
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Sak 116/07
PEDER MYHRES VEG, GNR 23 BNR 179, 182, 186 OG 196 M.FL., FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Peder Myhres veg, gnr. 23, bnr. 179, 182,
186 og 196 m.fl.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Selberg Arkitektkontor AS og Neste Stopp,
datert 28.04.2006, sist endret 06.07.2007. Bestemmelsene er sist endret 04.07.2007.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Morten Jørum (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Peder Myhres veg, gnr. 23, bnr. 179, 182,
186 og 196 m.fl.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Selberg Arkitektkontor AS og Neste Stopp,
datert 28.04.2006, sist endret 06.07.2007. Bestemmelsene er sist endret 04.07.2007.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 117/07
KVENILDMYRA 3, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kvenildmyra 3 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Grimstad og Tønsager AS, senest datert 21.02.07, med bestemmelser senest datert 04.07.07.
Adkomst og handelslokaler tilpasses universell utforming.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Solveig Bratseth (KrF)
Behandling:
Kommunaldirektør Håkon Grimstad fratrådte pga inhabilitet.
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Arne Byrkjeflot (RV) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 16.8.2007:
1.
Endring i reg.best. 3.1: Området tillates benyttet til verksted, tilhørende kontorer, salg av
plasskrevende varegrupper som biler, båter, motorkjøretøy, trelast, større byggevarer og
tilsvarende. Det tillates at inntil 50 % av T-BRA kan benyttes til salgsvirksomhet. Innenfor
området tillates ikke forretning for andre vareslag/ bransjer, heller ikke som en avdeling
innenfor hovedforretningen.
2.
Parkeringsareal skal ikke utgjøre mer enn 25% av tomten.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Byrkjeflots forslag ble innstillingen vedtatt mot 17
stemmer (14SV, 2RV, 1MDG) avgitt for Byrkjeflots forslag.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kvenildmyra 3 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Grimstad og Tønsager AS, senest datert 21.02.07, med bestemmelser senest datert 04.07.07.
Adkomst og handelslokaler tilpasses universell utforming.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 118/07
FROSTAVEIEN 3, MIDLERTIDIG PLASSERING AV HUS SOM SKAL FLYTTES,
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for del av Frostaveien 3 (411/249) og del av vegareal (229/411,
113) som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune, utarbeidet og fremmet av
Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim kommune datert 23.02.07. Bestemmelser er senest
datert 22.03.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2.
Saksordfører: Rie Wester (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for del av Frostaveien 3 (411/249) og del av vegareal (229/411,
113) som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune, utarbeidet og fremmet av
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Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim kommune datert 23.02.07. Bestemmelser er senest
datert 22.03.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2.

Sak 120/07
SUPPLERINGSVALG TIL FINANS- OG NÆRINGSKOMITEEN
Forslag til innstilling:
Erling Wåde blir vararepresentant nr. 6 for de faste representantene 1-5 i
Finans-og næringskomiteen for resten av valgperioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Erling Wåde blir vararepresentant nr. 6 for de faste representantene 1-5 i
Finans- og næringskomiteen for resten av valgperioden.

Sak 112/07
VEDTAKSPROTOKOLL
INNSTILLING:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2006 til orientering.
Saksordfører: Harriet Tøndel (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2006 til orientering.

Sak 115/07
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KOMMUNAL PLAN FOR AVFALL OG AVFALLSREDUKSJON
INNSTILLING:
Bystyret vedtar mål og strategier kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon og ber om at det
legges fram handlingsplaner for avfallsreduksjon innen utgangen av 2007
og for husholdningsavfall innen mars 2008.
Arbeidet forseres i forhold til følgende tiltak:
Utredning av materialgjenvinning av våtorganisk avfall som muliggjør eventuell gjennomføring av
tiltaket i løpet av 2010.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, SV, FrP, KrF, RV:
Rådmannen bes vurdere om Fretex kan få levere gratis eller refusjon av avgift for ubrukelige klær
som leveres.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV)
Behandling:
Saken ble utsatt.

Sak 119/07
GEBYR FOR BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM. STATUS OG VIDEREFØRING
INNSTILLING:
1. Bystyret tar gjennomføring av ordningen med gebyr for bruk av piggdekk vintersesongen
2006/2007 til etterretning.
2. Bystyret vedtar at dekkrefusjonsordningen videreføres fram til 31.12.2007 etter samme prinsipper
som forrige sesong.
Saksordfører: Harald Berg (FrP)
Behandling:

Saken ble utsatt.
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Møtet hevet kl. 2155.

Rita Ottervik
ordfører

Frank Jenssen
Kari Aarnes
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