Trondheim kommune

Møteprotokoll
Bystyret
Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Møtedato: 14.06.2007
Tid: KL. 14.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Rune Olsø (fra kl 1845), Hanne Moe Bjørnbet, Ole Kristian Lundereng,
Aase Sætran, Ragnhild Nyhagen, Brit Vinje, Jens Ivar Tronshart, Bjarne
Søreng, Bjørn Nergaard, Emil Raaen, Rita Kumar, Sissel Trønsdal, Randi
Selfjord, Per O. Digre, Monica Fornes, Synne Bendal (fra kl 1845), Ola J.
Lenes (fra kl 1700), Inger-Lise Kvaale, Roger Holmeng, Aage Borrmann,
Berit Svarva, Frank Jenssen, Lars Tvete, Nina Wikan, Kristen Mo, Margit
Bjørnerud, Niklaus Haugrønning, Ola Hogstad, Christian Wiig, Michael
Setsaas (fra kl 1830), Bjørn Yseteng, Anders Støren Berg, Torild
Bjørlykke, Christian Lykke, Jon Steinar Gudmundsson, Knut Fagerbakke,
Elin Kvikshaug Berntsen, Torill Skaftnesmo, Rie Wester, Inge Morten
Ofstad, Hilde Opoku, Torleif Hugdahl, Anne Trine Kjørholt, Heidi Larsen,
Harriet Tøndel, Kristian D. Hauge, Torgny Hagerup, Harald Berg, Morten
Kokaas, Hanne Dyveke Søttar (fra kl 1700), Jorunn Kofoed, Thomas
Jacobsson (fra kl 1700), Morten Ellefsen, Else Eide Ulseth, Odd Anders
With, Kamilla Lydersen, Jan-Yngvar Kiel, Kolbjørn Frøseth (fra kl 2000),
Fredrik Carstens, Brynjulf Moe (fra kl 1600), Arne Byrkjeflot, Ann Kristin
Alseth, Harald Nissen, Svein Otto Nilsen
Aasta Loholt, Francis Chagula, Frøydis Gaare, Roy Hveding, Leif Samstad,
Arne W. Olsen, Jan Prestmo, Joar Fornes, Jahn Peter Storvold, Torgeir
Johnsen, Geir J. Sirås, Metin Bardakci (til kl 1830), Rune Skarstein (fra kl
1830), Trond E. Pedersen (til kl 2100), Bjørn Hildrum, Solfrid Nilsen, Gerd
Skipnes (til kl 1700), Atle Maaø (til kl 1700), Øivind N. Hansen, Jahn
Hassel, Magne Bjørkøy, Ester Hasle (til kl 1700), Kristian Skinderhaug
Rita Ottervik, Roy Lund, Nils A. Nesjan, Jorun Tronhus, Amund Vik, Tom
Hanssen, Morten Jørum, Gerda Rekstad, Lise Sandvik, Lars Magnussen,
Gunvor Wendel, Tove Hassel, Torbjørn Modig, Wenche Malmedal, Snorre
S. Valen, Anne Wullum Aasback, Anne Lise Nessæther, Marianne Lehn,
Terje Østhus, Solveig Bratseth, Arnt Frøseth
Rådmann Inge Nordeide, kommunaldirektørene Jorid Midtlyng, Håkon
Grimstad, Elin Rognes Solbu, Tor Åm, Gerhard Dalen, Snorre Glørstad,
revisjonsdirektør Per Olav Nilsen
Fung.ordfører Knut Fagerbakke
Kari Aarnes

Til stede 78 representanter ved møtestart.
De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
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Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Fung. ordfører opplyste om:
•
Sakene 53/07, 74/07, 75/07, 76/07, 78/07, 80/07, 99/07, 103/07, 105/07, 106/07 utsettes
til bystyrets møte 21.6.2007. Det samme gjelder sak 102/07, der et notat som besvarer
spørsmål stilt under komitebehandlingen vil bli utarbeidet til neste bystyremøte.
•
Sak 101/07 Prosjekt studentbosetting - hybilifisering ble i byutviklingskomiteens møte
07.06.2007 utsatt til komiteens augustmøte. Denne saken vil derfor ikke bli behandlet i
bystyret før 30.08.2007.
•
Et eget hefte ”Tillegg til bystyrehefte nr 6 datert 14.06.07” med korrigert sakliste og diverse
saksprotokoller og notat var lagt ut på plassene:
Sak 74/07 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2006 :
Saksprotokoll fra formannskapet datert 05.06.2007
Sak 69/07 VEDTAKSPROTOKOLL
Notat fra fungerende Ordfører
Sak 85/07 REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNE :
Notat fra rådmannen datert 07.06.07
Sak 99/07 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV BARNEHAGENE VED St.OLAVS
HOSPITAL:
Møtet i Finans og næringskomiteen som behandler saken fastsatt til 18.06.2007
Sak 100/07 HØYHUS I TRONDHEIM
Saksprotokoll fra Byutviklingskomiteen datert 07.06.2007
Sak 101/07 PROSJEKT "STUDENTBOSETTING - HYBLIFISERING"
Saksprotokoll fra Byutviklingskomiteen datert 07.06.2007
102/07 STRATEGIPLAN FOR FOREBYGGENDE BRANNVERN 2007 - 2012
Saksprotokoll fra Byutviklingskomiteen datert 07.06.2007
103/07 REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1.TERTIAL 2007
Saksprotokoll fra formannskapet datert 05.06.2007
Møtet i Finans og næringskomiteen som behandler saken fastsatt til 18.06.2007
104/07 ENDRING AV OMBUDSBENEVNELSE - HELSE- OG OMSORGSOMBUDET
I TRONDHEIM:
Saksprotokoll fra Helse- og velferdskomiteen datert 06.06.2007
105/07 ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV ELDREPLANEN :
Saksprotokoll fra Helse- og velferdskomiteen datert 06.06.2007
106/07 KIM-SENTERET SØKNAD OM NY KOMMUNAL GARANTI :
Saksprotokoll fra formannskapet datert 05.06.2007
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Møtet i Finans og næringskomiteen som behandler saken fastsatt til 18.06.2007

Det var ingen innsigelser til representantenes habilitet.
Fung. ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne
saklista.

Det var meldt følgende ”Interpellasjoner”. (jnr. 07/138)
1. Fra Kristian Dahlberg Hauge og Morten Kokaas (FrP):
Byregjering i Trondheim
2. Fra Rita Kumar (Ap):
Samarbeidsorgan mellom lokale politikere og det lokale innvandrermiljøet og administrasjonen
3. Fra Arne Byrkjeflot (RV), Kolbjørn Frøseth (Sp), Knut Fagerbakke (SV) og Amund Vik
(Ap):
EUs tjenestedirektiv innvirkning på Trondheim kommune.
Utsatt til bystyrets møte 21.6.2007.
4. Fra Ole Kristian Lundereng (Ap):
Asylsøkere og flyktningers psykiske helse
5. Fra Kristian Dahlberg Hauge og Morten Ellefsen (FrP):
Tiltakspakke for å styrke realfag
Utsatt til bystyrets møte 21.6.2007.
6. Fra Fredrik Carstens (V):
Søppel i midtbyen
7. Fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Nei til eiendomsskatt i Trondheim
8. Fra Arne Byrkjeflot (RV):
Erichsen konditori
9. Fra Arne Byrkjeflot (RV):
Brøset – forhåndsregulering
Utsatt til bystyrets møte 21.6.2007.
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Dagens teaterinnslag fra Musikk- og kulturskolen var ved teaterelevene Øystein Erdal, Karianne
Teigland og Kine Eidsaune, som framførte "Erasmus Montanus på 5 minutter" fritt etter Ludvig
Holberg v/teaterlærer Marit Selfjord.
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SAKSLISTE
Saksnr.
53/07

Arkivsaksnr.
07/10172
TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS - REDEGJØRELSE

69/07

00/26509
VEDTAKSPROTOKOLL

73/07

07/19602
FORVALTNINGSREVISJON - ENHETSLEDERNES KOMPETANSE PÅ
DE GENERELLE ANSVARSOMRÅDENE

74/07

07/16401
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2006

75/07

07/16045
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2006
FOR STAVNE GÅRD KF

76/07

07/16049
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR
TRONDHEIM PARKERING KF

77/07

00/18489
ÅRSRAPPORT 2006 FRA TILSYNSUTVALGA

78/07

07/18183
EIERSKAPSMELDING - TRONDHEIM KOMMUNE

79/07

05/8978
GATEBRUKSPLAN FOR MIDTBYEN

80/07

05/4687
LIAN OG KYSTADMARKA, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

81/07

06/38124
HANDLINGSPLAN VOLD MOT KVINNER

82/07

07/11029
ØKONOMISKE TILTAK VEDRØRENDE BARNEHAGETILBUD TIL
STUDENTER I TRONDHEIM

83/07

07/18125
BRØSET SKOLE - MIDLERTIDIG SKOLEANLEGG
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85/07

07/15490
REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNE

86/07

06/26656
SJETNE IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

87/07

07/15945
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL
KUNSTGRESSBANE

88/07

02/31849
OVERVIK GNR 20 BNR 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER FOR DEL AV EIENDOMMEN

89/07

05/26642
MØLLEBAKKEN 39B, GNR 423 BNR 288, REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

90/07

05/31341
KVITSTEINVEGEN 110, 112, 114, 116, FELT 1, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN

91/07

06/22705
WEIDEMANNS VEI 40, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER FOR BARNEHAGE

92/07

06/38771
KOLLEKTIVTRANSPORTEN I TRONDHEIM - FRAMTIDIG
ORGANISERING

93/07

06/39932
SVERRESBORGPLADS VESTRE DEL AV GNR 424/269, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

94/07

07/16813
EVALUERING AV SENIORFORSØKET FOR 62 +

95/07

07/17889
BEREGNING AV SELVKOST FOR VANN, AVLØP, RENOVASJON OG
FEIING

96/07

07/18689
PRIVAT FORSLAG OM UTPLASSERING AV SØPPELDUNKER

97/07

07/18628
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PRIVAT FORSLAG OM VALGFRITT SIDEMÅL I
TRONDHEIMSSKOLEN
98/07

07/18715
PRIVAT FORSLAG OM FOLKEAVSTEMMING OM Å ENDRE BYENS
NAVN

99/07

07/11035
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV BARNEHAGENE VED St.OLAVS
HOSPITAL

100/07

07/443
HØYHUS I TRONDHEIM

101/07

06/3069
PROSJEKT "STUDENTBOSETTING - HYBLIFISERING"

102/07

06/17113
STRATEGIPLAN FOR FOREBYGGENDE BRANNVERN 2007 - 2012

103/07

06/32423
REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1.TERTIAL 2007

104/07

06/12130
ENDRING AV OMBUDSBENEVNELSE - HELSE- OG
OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM

105/07

07/18185
ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV ELDREPLANEN

106/07

07/19690
KIM-SENTERET SØKNAD OM NY KOMMUNAL GARANTI
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Sak 53/07
TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS - REDEGJØRELSE
INNSTILLING:
Bystyret tar redegjørelsen om Trondheim Renholdsverk AS til orientering.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, H og FrP følger saken:
Merknadsstillerne mener at en vurdering av konsernmodellen bør gjøres i forbindelse med
behandlinga av eierskapsmeldinga
Saksordfører: Terje Justin Østhus (FrP)
Behandling:
Saken ble utsatt til bystyrets møte 21.6.2007

Sak 69/07
VEDTAKSPROTOKOLL
INNSTILLING:
1.
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for 2005 til orientering.
2.
Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med et forslag om et system der status for
vedtatte saker kontinuerlig følges opp med tilgjengelighet på kommunens hjemmesider.
Behandling:
Notat fra fung. ordfører Knut Fagerbakke (SV) datert 14.06.2007 ble delt ut på møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.

Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for 2005 til orientering.
Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med et forslag om et system der status for
vedtatte saker kontinuerlig følges opp med tilgjengelighet på kommunens hjemmesider.
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Sak 73/07
FORVALTNINGSREVISJON - ENHETSLEDERNES KOMPETANSE PÅ DE
GENERELLE ANSVARSOMRÅDENE
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at enhetslederne vurderer sin generelle kompetanse innenfor områdene
personal, økonomi, lønn og attestasjon/anvisning som tilstrekkelig. Bystyret ber imidlertid
rådmannen forbedre kompetansen på de områdene der det er påpekt svakheter.
2. Bystyret ber rådmannen forbedre enhetsledernes generelle kompetanse innenfor offentlige
anskaffelser.
3. Bystyret ber rådmannen sikre at prosessene omkring lederavtalene og bruk av kontaktpersonene
gir nødvendige avklaringer på hvilken støtte den enkelte enhetsleder trenger og i større grad
ivaretar vurderinger av ledernes kompetansebehov innenfor de generelle ansvarsområdene.
4. Bystyret er tilfreds med at enhetslederne vurderer sine muligheter for utvikling av egen
kompetanse som god og at rådmannen legger til rette for kompetanseutvikling.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Fredrik Carstens (V).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med at enhetslederne vurderer sin generelle kompetanse innenfor områdene
personal, økonomi, lønn og attestasjon/anvisning som tilstrekkelig. Bystyret ber imidlertid
rådmannen forbedre kompetansen på de områdene der det er påpekt svakheter.
2. Bystyret ber rådmannen forbedre enhetsledernes generelle kompetanse innenfor offentlige
anskaffelser.
3. Bystyret ber rådmannen sikre at prosessene omkring lederavtalene og bruk av kontaktpersonene
gir nødvendige avklaringer på hvilken støtte den enkelte enhetsleder trenger og i større grad
ivaretar vurderinger av ledernes kompetansebehov innenfor de generelle ansvarsområdene.
4. Bystyret er tilfreds med at enhetslederne vurderer sine muligheter for utvikling av egen
kompetanse som god og at rådmannen legger til rette for kompetanseutvikling.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Sak 74/07
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2006
INNSTILLING:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bystyret vedtar å disponere 25 mill kr av utbyttet fra kraftfondet til økning av kulturfondet.
Bystyret vedtar å disponere 26 mill kr av utbyttet fra kraftfondet til styrking av grunnkapitalen
i kraftfondet.
Bystyret vedtar å disponere 10 mill kr av overskuddet til Barne- og familietjenesten.
Bystyret vedtar å disponere 3 mill kr av overskuddet til å starte gjennomføring av
Eldreplanen i 2007.
Bystyret vedtar å disponere 3,2 mill kr av overskuddet til VAR-fondene.
Bystyret vedtar å disponere 2 mill kr av overskuddet til dekning av egenandel ved
planlegging og gjennomføring av helseundersøkelse i Trondheim (HiT).
Bystyret vedtar å disponere 2 mill kr av overskuddet til omstilling av avlastningstjenesten.
Bystyret vedtar å disponere 10 mill kr av overskuddet til dekning av økonomisk oppreisning
til tidligere barnevernsbarn.
Bystyret vedtar å disponere 15 mill kr til etablering av et disposisjonsfond for ordningen med
”påplussing/inntrekk”.
Bystyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond på 1,6 mill kr til dekning av
egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse.
Bystyret vedtar å bruke 295,3 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.
Bystyret vedtar å avsatte 12,8 mill kr til ubundet investeringsfond.
Bystyret godkjenner Trondheim kommunes årsregnskap for 2006.
Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2006 (en del av årsrapporten).
Bystyret tar rådmannens årsrapport for 2006 til orientering.

Saksordfører: Jens Ivar Tronshart (Ap)
Behandling:
Saken ble utsatt til bystyrets møte 21.6.2007

Sak 75/07
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2006 FOR STAVNE
GÅRD KF
INNSTILLING
Bystyret godkjenner årsregnskap og årsrapport 2006 for Stavne gård KF. Årsoverskuddet
disponeres i samsvar med styrets forslag.
Saksordfører: Harriet Tøndel (Ap)
Behandling:
Saken ble utsatt til bystyrets møte 21.6.2007
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Sak 76/07
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM
PARKERING KF
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner årsregnskap og årsrapport 2006 for Trondheim parkering KF.
Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.
Saksordfører: Inge Morten Ofstad (SV)
Behandling:
Saken ble utsatt til bystyrets møte 21.6.2007

Sak 77/07
ÅRSRAPPORT 2006 FRA TILSYNSUTVALGA
INNSTILLING
Bystyret tar årsrapporten fra Tilsynsutvalga til orientering.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap og Sv følger saken
Bystyret tar til etterretning at tilsynsutvalga ikke har avdekket uønskede forhold eller forhold som
tilsier at brukerne av kommunens helse- og velferdstjeneste ikke får nødvendig tjeneste.
Årsrapportene avdekker likevel en del forhold som må bli bedre. Dette gjelder bl.a et altfor stort
sykefravær, marginal bemanningssituasjon, mange og til dels ufaglærte vikarer og manglende tid til
mer personlig omsorgs- og aktivitetsarbeid.
Til tross for store påplussinger i budsjettet de fire siste åra er det fremdeles betydelige utfordringer.
Det er allerede satt i verk tiltak for å bedre de manglende som rapporten peker på, men ennå er mye
ugjort, og når eldreplanen nå skal gjennomføres, vil disse og andre tiltak innafor pleie- og
omsorgssektoren bli høyt prioritert.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV, FrP, H og KrF følger saken
Bystyret mener Rådmannen må ta initiativ slik at tilsynsutvalgene får snakke med pårørende som en
del av sitt arbeid
Saksordfører: Jon Steinar Gudmundsson (H)
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Behandling:
Morten Kokaas (FrP) foreslo pva FrP, H, PP, KrF, V, DEM nye punkter i tillegg til innstillinga:
2.
Bystyret viser til tilsynsutvalgenes påpekninger ved bemanningssituasjonen som uttrykkes å
være marginal, spesielt på kvelds- og helgetid, men også uttrykt ønske om mer personale på
dagtid. En bemanningsøkning vil gi bedre tid til hver pasient/bruker, mindre stressende hverdag
for ansatte og redusert sykefravær.
Basert på eldreplanen ber bystyret om en bemanningsøkning med flere ansatte pr avdeling på
sykehjem og flere ansatte i hjemmetjenesten. Bystyret legger til grunn en standardheving (uten
økning i antall brukere) på 10 % vekst i årsverk frem mot 2010.
3.

Bystyret mener at utstrakt bruk av fortettingsplasser/uønskede dobbeltrom ikke er positivt for
kvaliteten ved Trondhjems sykehjem. Bystyret vedtar at uønskede dobbeltrom i sykehjem
avvikles innen utgangen av 2008.

4.

Bystyret merker seg tilsynsutvalgenes konklusjon på at forskjeller i rammevilkår for drift av
sykehjem og soner for hjemmebasert omsorg kan gi store utfordringer og kvalitetsforskjeller
for brukerne.
Bystyret ber rådmannen fremme en sak med sikte på å innføre større grad av valgfrihet i
eldreomsorgen innenfor hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg i Trondheim.

Jon Steinar Gudmundsson (H) foreslo tillegg til innstillingen:
Bystyret er bekymret over de påpekninger som tilsynsutvalgene har kommet med i sine rapporter.
Bystyret peker spesielt på knappe bemanningsressurser, høyt sykefravær, mange ufaglærte vikarer
og kvalitetsforskjeller på tjenestetilbudet for de forskjellige enhetene.
Bystyret peker også på det store antallet vakanser i eldreomsorgen, noe som fører til et tøft og
belastende arbeidsmiljø. Det trengs forsterket ressurstilgang for å kunne bringe mer kvalitet og
verdighet inn i eldreomsorgen. Hyppige lederskifter og små stillingsandeler er også noe som fører til
utrygghet og dårlige arbeidsmiljø. Rådmannen bes uavhengig av dette å intensivere arbeidet med
rekrutterings- og bemanningsproblematikken innenfor helse- og velferdsområdet.
Bystyret mener at utstrakt bruk av enkeltrom som dobbeltrom er svært uheldig og kamuflerer også
det virkelige behovet for sykehjemsplasser. Full sykehjemsdekning innebærer tilføring av
tilstrekkelige ressurser slik at det kan foretas en rask nedtrapping av slike kriseløsninger.
Bystyret ber Rådmannen legge til rette for tettere samarbeid mellom tilsynsutvalgene og brukerråd,
ledere og pårørende.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kokaas’ forslag pkt 2 og 3 fikk 37 stemmer (16H, 10FrP, 4PP, 3KrF, 1V, 2RV, 1DEM) og falt.
Kokaas’ forslag pkt 4 fikk 31 stemmer (16H, 10FrP, 3KrF, 1V, 1DEM) og falt.
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Gudmundssons forslag fikk 33 stemmer (16H, 10FrP, 3KrF, 1V, 2RV, 1DEM) og falt.
PP, Sp, MDG, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden fra Ap og SV.
PP, Sp, V, MDG, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden fra Ap, SV, FrP, H og KrF.

VEDTAK
Bystyret tar årsrapporten fra Tilsynsutvalga til orientering.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV PP, Sp, MDG, DEM:
Bystyret tar til etterretning at tilsynsutvalga ikke har avdekket uønskede forhold eller forhold som
tilsier at brukerne av kommunens helse- og velferdstjeneste ikke får nødvendig tjeneste.
Årsrapportene avdekker likevel en del forhold som må bli bedre. Dette gjelder bl.a et altfor stort
sykefravær, marginal bemanningssituasjon, mange og til dels ufaglærte vikarer og manglende tid til
mer personlig omsorgs- og aktivitetsarbeid.
Til tross for store påplussinger i budsjettet de fire siste åra er det fremdeles betydelige utfordringer.
Det er allerede satt i verk tiltak for å bedre de manglende som rapporten peker på, men ennå er mye
ugjort, og når eldreplanen nå skal gjennomføres, vil disse og andre tiltak innafor pleie- og
omsorgssektoren bli høyt prioritert.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, FrP, H, KrF, PP, Sp, V, MDG, DEM:
Bystyret mener Rådmannen må ta initiativ slik at tilsynsutvalgene får snakke med pårørende som en
del av sitt arbeid

Sak 78/07
EIERSKAPSMELDING - TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
1.
Bystyret vedtar rådmannens forslag til Eierskapsmelding.
2.
Bystyret ber rådmannen med grunnlag i Eierskapsmeldingen utrede mulige organisatoriske
endringer for Trondheim Renholdsverk AS og Olavshallen AS
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Saken ble utsatt til bystyrets møte 21.6.2007

-

Brynjulf Moe (V) tiltrådte. 79 medlemmer til stede.
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Sak 79/07
GATEBRUKSPLAN FOR MIDTBYEN
INNSTILLING:
Gatebruksplanen for Midtbyen vedtas med de forslag til endringer og tilføyelser som er presisert i
saksframlegget. Føringene i gatebruksplanen legges til grunn for den videre planlegging og
prosjektering.
I tillegg vedtar bystyret:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Å etablere et hovedveinett gjennom Midtbyen og dermed øke arealet for gangsoner og gater
der det bare tillates kollektivtrafikk.
Å etablere området rundt Prinsenkrysset som en ny terminal for buss og trikk og stenge
Prinsenkrysset for ordinær biltrafikk.
Å etablere 30 km sone i Midtbyen fra Skansen i vest til bruene i øst og nord.
Å lage egne sykkelfelt fra ny rundkjøring Ila-parken/Steinberget, gjennom Kongens gate,
Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien. Sykkel kan kombineres med kollektivfelt når
fartsgrensen er 30 km/t eller lavere.
Alle lyskryss i midtbyen skal ha vrimlefase og maksimalt et minutts ventetid.
At kommunen tar initiativ til og stiller med prosjektleder til et toårig prosjekt sammen med
handelsstand/transportnæring og fagbevegelse der målet er å redusere bilkjøringen for å
distribuere gods internt i Trondheim med 25%. Prosjektet bør komme i gang høsten 2007.
Dersom planen fører til en større trafikkøkning i Kongens gate må det gjennomføres ytterligere
tiltak for å sørge for at gjennomgangstrafikken faktisk følger Nordre Avlastningsvei.
Det tilrettelegges parkeringsplasser for MC og Scooter.
Det lages flere gode sykkelstativer i det offentlige rom.
Bystyret påpeker at det må tas et særlig hensyn til fremkommelighet for alle
utrykningskjøretøyer på en slik måte at de gater som vil bli omregulert til gågater, ikke skal ha
utplassert utsmykninger/statuer eller andre installasjoner, som blir plassert på en slik måte at de
hindrer en rask og effektiv utrykning ved en eventuell brann eller ulykker.
Om slik utsmykning/statuer eller andre installasjoner allikevel skal settes ut må Brannvesen,
Politimyndighet og ambulanse få retten til å påse at dette ikke hindrer utrykningskjøretøyer.
Om dette ikke vektlegges kan dette medføre unødige forsterkede skader på menneskeliv og
bygningsmasse.

FLERTALLSMERKNAD - Ap, KrF, V:
Merknadsstillerne støtter forslag til innstilling, men tar forbehold om endringer fram mot
bystyrebehandlinga.
Saksordfører: Arne Byrkjeflot (RV).
Behandling:
Harald Berg (FrP) foreslo:
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Bystyret vedtar Gatebruksplanen med de forslag til endringer og tilføyelser som er presisert i
saksfremlegget og med følgende tillegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Bystyret vedtar at holdeplassene for kollektivtrafikken ikke konsentreres i Prinsenkrysset, men
i en justert utgave av nåværende situasjon.
Bystyret vedtar at Prinsens gate skal være åpen for privatbiler, og at Midtbyringen ikke legges
til Sanden/Kalvskinnet.
Bystyret ber om at det gjennomføres konsekvensanalyse/trafikksimulering basert på dagens
trafikkbilde og realistiske prognoser før Sandgata og Olav Trygvasonsgt. stenges.
Bystyret ber om at foretas en vurdering og analyse av å snu kjøreretningen i Dronningens gate,
samt å åpne for trafikk i begge retninger i Søndre gate.
Bystyret vedtar at Gamle bybro reguleres for enveis trafikk til sentrum om morgenen, mens det
reguleres til enveis trafikk uta av sentrum på ettermiddagene.
Bystyret vedtar at det ikke fjernes parkeringsplasser før det er etablert nye plasser innenfor
elveslyngen. Parkering i Kjøpmannsgata, Kongens gate og Thomas Angells gate opprettholdes
minimum inntil det er etablert parkeringsareal under Olav Trygvasons gate.
Bystyret vedtar at planlagte parkeringsrestriksjoner ikke fullføres
Bystyret vedtar at utvidelse av gågatearealet kun skal skje på handels-, serverings- og annen
servicenærings premisser og i forståelse med aktørene i disse næringene.
Bystyret vedtar at det ikke innføres nye fartsrestriksjoner for Midtbyen
Bystyret ønsker bedre trafikksikkerhet for myke trafikkanter gjennom økt satsing/utprøving av
følgende tiltak:
o Egne lys integrert i fotgjengeoverganger i kommunen
o Lengre intervaller med ”grønn mann”
o Synkronisering av lyskryss slik at ikke gående og kjørende får grønt lys samtidig
i samme retning
o Lydsignaler som signaliserer grønn mann
o Utsetting av speil som skal bedre oversikten mot fotgjengeroverganger

Torleif Hugdahl (SV) foreslo:
1.
Det tillates ikke utbygginger, i et område avgrensa av Nardovn/Klæbuvn/Klostergt og
områdene vest for Elgesetergt, som fører til økt trafikk i Elgesetergt før
avlastende/trafikkreduserende tiltak er gjennomført.
2.
Det tillates ikke utbygginger som fører til økt trafikk i Elgeseter gt før
avlastende/trafikkreduserende tiltak er gjennomført.
Jens Ivar Tronshart (Ap) foreslo nytt pkt 2:
Å etablere området rundt Prinsenkrysset som et nytt av-/påstigningspunkt for buss og trikk. Bystyret
vil avvente endelig behandling av stenging av Prinsenkrysset for ordinær biltrafikk til Nordre
avlastingsvei er ferdigstilt og nye trafikkanalyser er gjennomført. Bystyret vil forsikre seg om at de
tiltak man iverksetter ikke medfører noen forringelse av trafikkflyten i sentrum, med de
miljøulempene dette vil medføre.
Frank Jenssen (H) foreslo:
1. Gjennomføring av trafikkregulerende tiltak (tillegg til innstillingens innledning)
Sterkt trafikkregulerende virkemidler i planen, herunder stenging av Sandgata samt
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eventuell kollektivgate i Prinsensgt og ”lavutslippssone” i Midtbyen, iverksettes ikke før et
avlastende hovedvegnett, inklusive en løsning for større kjøretøyer i Osloveien
(jernbaneundergang v. Stavne), og ferdigstillelse av E6 Øst, er på plass.
2. Hovedveiring/kollektivterminal (Alt. til innstillingens pkt.2)
Bystyret påpeker at en hovedveiring i sentrum (”Midtbyring”) må gå i Prinsens gate
(ikke i Sanden). Tordenskjoldsgt får dermed ikke den anslåtte økningen i trafikk, og behovet for kr
15 mill til miljøtiltak her reduseres betraktelig.
Trikken forlenges ikke som foreslått. Også dette frigjør investeringsmidler.
Frigjorte midler som følge av ovenstående, i størrelsesorden 20 mill kroner, settes av til
andre fremkommelighetstiltak.
3. 30 km/t i Midtbyen (Alt. til innstillingens pkt. 3)
Forslag I: Bystyret ønsker ikke å innføre en generell sone for 30 km/t i midtbyen.
Forslag II: Dersom det innføres en 30 km/t-sone, forutsetter bystyret at denne innføres
innenfor hovedveiringen i sentrum.
4. Parkering (Nytt pkt.)
Bystyret ønsker et P-system som gjør det lett å komme frem til parkeringshus/plasser. Flest mulig gateplasser bør flyttes inn i P-hus, fortrinnsvis under bakken, men
samtidig bør det være en strategi å få bedret tilgangen til P-plasser sentrumsnært samlet sett.
Dette innebærer at ikke nødvendigvis alle plasser i P-hus må komme til erstatning for
gateplasser. Antallet parkeringsplasser i Midtbyen skal minst bevares på dagens nivå.
5. Subsidiært forslag til Tronsharts forslag, etter 1. setning
Bystyret vil avvente endelig behandling av eventuell stenging av Prinsenkrysset for ordinær biltrafikk
inntil man kan vurdere dette i lys av effektene av et avlastende hovedvegnett, inklusive en løsning for
større kjøretøyer i Osloveien (jernbaneundergangen v. Stavne) og ny E6 Øst. Bystyret vil forsikre
seg om at de tiltak man iverksetter ikke medfører noen forringelse av trafikkflyten i sentrum, med de
miljøulempene dette vil medføre.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Finansieringen sikres med innføring av veiprising for gjennomkjøring av midtbyen
Fredrik Carstens (V) foreslo:
Bystyret ønsker å forsere planene om bilfri Midtby. Det bør være realistisk å gjennomføre dette
innen fem år. Rådmannen bes utrede ulike alternativer, og legge disse fram for politisk behandling
innen juni 2008.
Votering:
Bergs forslag unntatt pkt 5 og 7 fikk 27 stemmer (16H, 10FrP, 1DEM) og falt.
Bergs forslag pkt 5 og 7 fikk 11 stemmer (10FrP, 1DEM) og falt.
Innstillingens innledning ble enstemmig vedtatt.
Jenssens forslag 1 fikk 26 stemmer (16H, 10FrP) og falt.
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
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Jenssens forslag 2 fikk 26 stemmer (16H, 10FrP) og falt.
Innstillingen pkt 2 fikk 24 stemmer (14SV, 3Sp, 1PP, 2V, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
Tronsharts forslag 1. setning ble vedtatt mot 27 stemmer (16H, 10FrP, 3Sp).
Jenssens forslag 5 fikk 26 stemmer (16H, 10FrP) og falt.
Tronsharts forslag, siste del ble vedtatt mot 22 stemmer (14SV, 3Sp, 2V, 2RV, 1MDG).
Jenssens forslag 3 (I) ble vedtatt mot 29 stemmer (14SV, 4PP, 3KrF, 3Sp, 2V, 2RV, 1MDG).
Jenssens forslag 3 (II) ble dermed ikke votert over.
Innstillingen pkt 3 ble ansett som falt.
Innstillingen pkt 4 ble vedtatt mot 27 stemmer (16H, 10FrP, 1DEM).
Innstillingen pkt 5 ble vedtatt mot 27 stemmer (16H, 10FrP, 1DEM).
Innstillingen pkt 6 ble vedtatt mot 10 stemmer (10FrP).
Innstillingen pkt 7 ble vedtatt mot 27 stemmer (16H, 10FrP, 1DEM).
Innstillingen pkt 8-10 ble enstemmig vedtatt.
Jenssens forslag 4 fikk 27 stemmer (16H, 10FrP, 1DEM) og falt.
Carstens’ forslag fikk 22 stemmer (14SV, 3KrF, 2RV, 2V, 1MDG) og falt.
Hugdahls forslag fikk 26 stemmer (14SV, 4PP, 3Sp, 2V, 2RV, 1MDG) og falt.
Byrkjeflots forslag (fram tom ordet ”veiprising”) fikk 28 stemmer (14SV, 3KrF, 3Sp, 3PP, 2V,
2RV, 1MDG) og falt.
Resten av Byrkjeflots forslag ble ikke votert over.
Det ble til slutt votert over de vedtatte punktene som helhet. Gatebruksplan for Midtbyen ble vedtatt
mot 26 stemmer (14SV, 9FrP, 2RV, 1MDG).
VEDTAK:
Gatebruksplanen for Midtbyen vedtas med de forslag til endringer og tilføyelser som er presisert i
saksframlegget. Føringene i gatebruksplanen legges til grunn for den videre planlegging og
prosjektering.
I tillegg vedtar bystyret:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Å etablere et hovedveinett gjennom Midtbyen og dermed øke arealet for gangsoner og gater
der det bare tillates kollektivtrafikk.
Å etablere området rundt Prinsenkrysset som et nytt av-/påstigningspunkt for buss og trikk.
Bystyret vil avvente endelig behandling av stenging av Prinsenkrysset for ordinær biltrafikk til
Nordre avlastingsvei er ferdigstilt og nye trafikkanalyser er gjennomført. Bystyret vil forsikre
seg om at de tiltak man iverksetter ikke medfører noen forringelse av trafikkflyten i sentrum,
med de miljøulempene dette vil medføre.
Bystyret ønsker ikke å innføre en generell sone for 30 km/t i midtbyen.
Å lage egne sykkelfelt fra ny rundkjøring Ila-parken/Steinberget, gjennom Kongens gate,
Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien. Sykkel kan kombineres med kollektivfelt når
fartsgrensen er 30 km/t eller lavere.
Alle lyskryss i midtbyen skal ha vrimlefase og maksimalt et minutts ventetid.
At kommunen tar initiativ til og stiller med prosjektleder til et toårig prosjekt sammen med
handelsstand/transportnæring og fagbevegelse der målet er å redusere bilkjøringen for å
distribuere gods internt i Trondheim med 25%. Prosjektet bør komme i gang høsten 2007.
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7.
8.
9.
10.

Dersom planen fører til en større trafikkøkning i Kongens gate må det gjennomføres ytterligere
tiltak for å sørge for at gjennomgangstrafikken faktisk følger Nordre Avlastningsvei.
Det tilrettelegges parkeringsplasser for MC og Scooter.
Det lages flere gode sykkelstativer i det offentlige rom.
Bystyret påpeker at det må tas et særlig hensyn til fremkommelighet for alle
utrykningskjøretøyer på en slik måte at de gater som vil bli omregulert til gågater, ikke skal ha
utplassert utsmykninger/statuer eller andre installasjoner, som blir plassert på en slik måte at de
hindrer en rask og effektiv utrykning ved en eventuell brann eller ulykker.
Om slik utsmykning/statuer eller andre installasjoner allikevel skal settes ut må Brannvesen,
Politimyndighet og ambulanse få retten til å påse at dette ikke hindrer utrykningskjøretøyer.
Om dette ikke vektlegges kan dette medføre unødige forsterkede skader på menneskeliv og
bygningsmasse.

-

Hanne Dyveke Søttar (FrP), Thomas Jacobsson (FrP) og Ola Lenes (Ap) tiltrådte.
Atle Maaø (FrP), Gerd Skipnes (FrP) og Ester Hasle (Sp) fratrådte.
79 medlemmer til stede.

Sak 92/07
KOLLEKTIVTRANSPORTEN I TRONDHEIM - FRAMTIDIG ORGANISERING
INNSTILLING:
1.
Trondheim kommune vil fortsatt være pådriver for en offensiv kollektivpolitikk etter at
forsøksordningen avsluttes. Primært er det ønskelig med en varig endret ansvarsdeling som
samler ansvaret for kollektivtilbudet og parkerings- og arealpolitikken i bykommunen. Dersom
dette ikke blir gjennomført, ønsker Trondheim kommune å styrke samarbeidet med SørTrøndelag fylkeskommune for å bedre kollektivtilbudet.
2.
Midler fra Kollektivfondet skal kunne benyttes til klart definerte ekstrabestillinger knyttet til
kvaliteten på kollektivtrafikken i Trondheim (jf fondsvedtektene vedtatt 27.05.04). Dette
forutsetter klare avtaler med Sør-Trøndelag fylkeskommune som sikrer at midlene ikke går på
bekostning av ordinært tilskudd.
3.
Kollektivdrift i kommunal regi eller gjenkjøp av aksjer fra Team Trafikk er ikke aktuelt. Så
lenge Sør-Trøndelag fylkeskommune er innkjøper, vil dette medføre at Trondheim kommune
påtar seg en uakseptabel økonomisk risiko.
4.
Team Trafikks konsesjon for rutegående trafikk i Trondheim forlenges ut 2008.
5.
Trondheim kommune er åpen for å vurdere Gråkallbanens ønske om at kommunen fortsatt har
tilskuddsansvar overfor trikkedriften, i og med at infrastrukturen i betydelig grad er kommunalt
eid. Dette krever nærmere juridiske avklaringer, samt at Trondheim kommune får en
tilfredsstillende økonomisk avtale med fylkeskommunen ved avslutningen av transportforsøket.
Saksordfører: Inge Morten Ofstad (SV)
Behandling:
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Christian Lykke (H) foreslo alternativt pkt 4:
Bystyret ber Rådmannen sørge for å gjennomføre konkurranseutsetting av kollektivtransporten i
Trondheim så raskt som mulig. Valg av innkjøpsform for kollektivtrafikken har virkninger for hvilket
tilbud det er realistisk å levere ut fra tilgjengelige ressurser, og for muligheten til å styre og
videreutvikle tilbudet. Begge hensyn taler for å konkurranseutsette kollektivtrafikken i Trondheim.

Ole Kristian Lundereng (Ap) foreslo:
1. Det vil fra 2008 være opp til Sør-Trøndelag Fylkeskommune å fatte vedtak om
kollektivtransporten skal konkurranseutsettes på anbud. Ved eventuelt skifte av transportør må
det forutsettes at arbeidstakerne sikres lønns- og arbeidsvilkår på samme måte som ved
virksomhetsoverdragelse. Forventede effektivitetsgevinster bør tas ut i form av bedre tilbud
(eventuelt redusert takst) og bedre miljøregnskaper for kjøretøyene, jfr vedtatt transportplan.
2. Dersom Sør-Trøndelag fylkeskommune etablerer en egen innkjøpsenhet i forbindelse med
konkurranseutsetting, vil Trondheim kommune vurdere nærmere å gå inn som deleier.
Ole Kristian Lundereng (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap og SV:
Arbeiderpartiet og SV registrerer at verken Bondevik-eller Stoltenberg-regjeringene har satset nok
på bedre kollektivtrafikk i storbyen Trondheim. Dette har, sammen med andre faktorer, vært med å
gjøre en fortsettelse av transportforsøket vanskelig. Arbeiderpartiet og SV har gjentatte ganger stemt
imot forslag om konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Trondheim bystyre, og registrerer at
denne beslutningen nå overlates til Fylkestinget i Sør-Trøndelag. Uansett fremtidig organisering av
kollektivtrafikken ber merknadsstillerne om at Fylkestinget viderefører de hovedmål som har ligget til
grunn for vår forvaltning av kollektivtrafikken: Lave takster, hyppige avganger, en mer miljøvennlig
busspark og ivaretakelse av ansattes lønns-og arbeidsvilkår. Merknadsstillerne vil fortsette arbeidet
for økt satsing på kollektivtrafikk i storbyene.
Geir Jarle Sirås (SV) foreslo pva SV, RV, MDG:
Bystyret ber rådmannen ta et initiativ overfor Sør-Trøndelag fylkeskommune med målsetting om
felles gjenkjøp/oppkjøp av Team Trafikk.
Fredrik Carstens (V) foreslo:
2-prissystem på buss og trikk innføres senest 1. desember 2007.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Primært:
Bystyret ber om at det tas kontakt med Team Trafikk/ Nettbuss for å få en pris på overtakelse av
Tean Trafikk. Saken utsettes inntil resultatet av slik kontakt er kjent.
Subsidiært:
1.
Bystyret er i mot anbud på kollektivtrafikken i Trondheim
2.
Bystyret er i mot opprettelsen av et innkjøpskontor som bare er en mer detaljert form for
anbud.
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Votering:
Innstillingen pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 ble vedtatt mot 17 stemmer (14SV, 2RV, 1MDG).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 4 og Lykkes forslag ble innstillingen vedtatt mot 32
stemmer (16H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1DEM) avgitt for Lykkes forslag.
Innstillingen pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Carstens’ forslag fikk 36 stemmer (16H, 10FrP, 4PP, 3KrF, 2V, 1DEM) og falt.
Lunderengs forslag 1 fikk 30 stemmer (24Ap, 4PP, 2Sp) og falt.
Byrkjeflots primære forslag fikk 3 stemmer (2RV, 1MDG) og falt.
Byrkjeflots subsidiære forslag pkt 1 fikk 20 stemmer (14SV, 3PP, 2RV, 1MDG) og falt.
Byrkjeflots subsidiære forslag pkt 2 fikk 3 stemmer (2RV, 1MDG) og falt.
Sirås’ forslag fikk 17 stemmer (14SV, 2RV, 1MDG) og falt.
Lunderengs forslag 2 ble vedtatt mot 39 stemmer (16H, 10FrP, 2SV, 3KrF, 2PP, 2V, 2RV,
1MDG, 1DEM).
PP, RV, MDG sluttet seg til merknaden fra Ap/SV.

VEDTAK:
1. Trondheim kommune vil fortsatt være pådriver for en offensiv kollektivpolitikk etter at
forsøksordningen avsluttes. Primært er det ønskelig med en varig endret ansvarsdeling som
samler ansvaret for kollektivtilbudet og parkerings- og arealpolitikken i bykommunen. Dersom
dette ikke blir gjennomført, ønsker Trondheim kommune å styrke samarbeidet med SørTrøndelag fylkeskommune for å bedre kollektivtilbudet.
2. Midler fra Kollektivfondet skal kunne benyttes til klart definerte ekstrabestillinger knyttet til
kvaliteten på kollektivtrafikken i Trondheim (jf fondsvedtektene vedtatt 27.05.04). Dette
forutsetter klare avtaler med Sør-Trøndelag fylkeskommune som sikrer at midlene ikke går på
bekostning av ordinært tilskudd.
3. Kollektivdrift i kommunal regi eller gjenkjøp av aksjer fra Team Trafikk er ikke aktuelt. Så lenge
Sør-Trøndelag fylkeskommune er innkjøper, vil dette medføre at Trondheim kommune påtar seg
en uakseptabel økonomisk risiko.
4. Team Trafikks konsesjon for rutegående trafikk i Trondheim forlenges ut 2008.
5. Trondheim kommune er åpen for å vurdere Gråkallbanens ønske om at kommunen fortsatt har
tilskuddsansvar overfor trikkedriften, i og med at infrastrukturen i betydelig grad er kommunalt
eid. Dette krever nærmere juridiske avklaringer, samt at Trondheim kommune får en
tilfredsstillende økonomisk avtale med fylkeskommunen ved avslutningen av transportforsøket.
6. Dersom Sør-Trøndelag fylkeskommune etablerer en egen innkjøpsenhet i forbindelse med
konkurranseutsetting, vil Trondheim kommune vurdere nærmere å gå inn som deleier.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, PP, RV, MDG:
Bystyret registrerer at verken Bondevik- eller Stoltenberg-regjeringene har satset nok på bedre
kollektivtrafikk i storbyen Trondheim. Dette har, sammen med andre faktorer, vært med å gjøre en
fortsettelse av transportforsøket vanskelig. Bystyret har gjentatte ganger stemt imot forslag om
konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Trondheim bystyre, og registrerer at denne beslutningen
nå overlates til Fylkestinget i Sør-Trøndelag. Uansett fremtidig organisering av kollektivtrafikken ber
Bystyret om at Fylkestinget viderefører de hovedmål som har ligget til grunn for vår forvaltning av
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kollektivtrafikken: Lave takster, hyppige avganger, en mer miljøvennlig busspark og ivaretakelse av
ansattes lønns-og arbeidsvilkår. Bystyret vil fortsette arbeidet for økt satsing på kollektivtrafikk i
storbyene.

Sak 80/07
LIAN OG KYSTADMARKA, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar revidert reguleringsplan for Lian og Kystadmarka som vist på kart i målestokk
1:2000, merket Trondheim kommune, senest datert 23.04.07, og bestemmelser sist endret 23.04.07
med følgende endringer:
Nr. 11: Lianvegen 25 437/51
Dette er en av to eiendommer i et område der 17 av 21 eiendommer er foreslått med boligstatus og
det blir derfor planfaglig feil å kun utelate denne eiendommen. (Eiendom 4 ønsker ingen endring.
Eiendom 7 og 8 er ubebygd og foreslås som friluftsområde).
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, KrF, V, RV:
Vedtatte endringer i forhold til rådmannens innstilling skal kommenteres av rådmannen i forhold til
juridiske konsekvenser og event. presedens i forhold til eiendommer som ikke får endret status.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).
Behandling:
Saken ble utsatt til bystyrets møte 21.6.2007

-

Michael Setsaas (H) tiltrådte. Metin Bardakci (SV) fratrådte. 79 medlemmer til stede.

Sak 81/07
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HANDLINGSPLAN VOLD MOT KVINNER
INNSTILLING
1.
Bystyret vedtar Handlingsplan vold mot kvinner
2.
Bystyret tar tiltaksplana til etterretning
3.
Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt en statusrapport innen utgangen av 2008
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Hilde Opoku (SV) foreslo:
Tittel endres til: Handlingsplan vold mot kvinner og barn.
Pkt 1 endres til: Bystyret vedtar Handlingsplan vold mot kvinner og barn.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo:
1.
Trondheim kommune skal ha en samarbeidspartner til voldsutsatte kvinner som prøver å
komme ut av voldelige forhold. Denne skal ha kontakt med nødvendige eksterne og interne
tjenester og koordinere nødvendige tiltak.
2.
All ungdom i Trondheim skal vite hvor de skal henvende seg i kommunen dersom de er
bekymret for å bli tvunget til ekteskap.
Votering:
Opokus forslag fikk 20 stemmer (1H, 13SV, 3PP, 2RV, 1MDG) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Alseths forslag 1 ble oversendt Samrådet vold mot kvinner.
Alseths forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.

Bystyret vedtar Handlingsplan vold mot kvinner
Bystyret tar tiltaksplana til etterretning
Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt en statusrapport innen utgangen av 2008
All ungdom i Trondheim skal vite hvor de skal henvende seg i kommunen dersom de er
bekymret for å bli tvunget til ekteskap.

Følgende oversendes Samrådet vold mot kvinner:
Trondheim kommune skal ha en samarbeidspartner til voldsutsatte kvinner som prøver å komme ut
av voldelige forhold. Denne skal ha kontakt med nødvendige eksterne og interne tjenester og
koordinere nødvendige tiltak.

- Rune Skarstein (SV) tiltrådte. 80 medlemmer til stede.
Sak 82/07
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ØKONOMISKE TILTAK VEDRØRENDE BARNEHAGETILBUD TIL STUDENTER I
TRONDHEIM
1)

2)

1)
4)

Bystyret vedtar å bevilge kr 470. 000 i økonomisk støtte til driften av Studentsamskipnadens
barnehager som et engangstilskudd for 2007. Tilskuddet skal bidra til at Studentsamskipnaden
i Trondheim i inneværende år har økonomiske rammer til å videreføre studentspesifikke tiltak
for alle studenter med barn under skolepliktig alder. Tilskuddet dekkes innenfor
barnehagesektorens ramme for skjønnstilskudd i 2007.
Bystyret ber om at rådmannen innarbeider kriterier for studentspesifikke tiltak når dagens
tilskuddsmodell skal evalueres og justeres. Slike endringer innarbeides i budsjett- og
økonomiplanen for 2008-2011.
Bystyret tar rådmannens utredning om betalingsalternativer til orientering, og vil ta stilling til
disse når sak om kommunens helhetlige studentpolitikk legges fram til politisk behandling.
Bystyret følger Rådmannens anbefaling av betalingsalternativ to, og ber om å få forelagt sak
om endring av moderasjonsreglementet i tråd med dette.

Saksordfører: Francis Chagula (Ap)
Behandling:
Saken ble utsatt til bystyrets møte 21.6.2007

Sak 83/07
BRØSET SKOLE - MIDLERTIDIG SKOLEANLEGG
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å etablere en midlertidig skole på Brøset til en kostnad av 48,0 mill kr. Skolen skal
benyttes først som avlastningsskole og senere som skole med eget opptaksområde inntil et
permanent skoleanlegg er bygd.
Saksordfører: Tom Hanssen (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Møteprotokoll for Bystyret, 14.06.2007 (07/19854)

23

Trondheim kommune
Bystyret vedtar å etablere en midlertidig skole på Brøset til en kostnad av 48,0 mill kr. Skolen skal
benyttes først som avlastningsskole og senere som skole med eget opptaksområde inntil et
permanent skoleanlegg er bygd.

Sak 86/07
SJETNE IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 2.700.000,- som Sjetne idrettslag tar opp i Nordea
Bank.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 2.700.000,-.
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, beregnet til kr. 318 000,-, 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.
Saksordfører: Christian Lykke (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 2.700.000,- som Sjetne idrettslag tar opp i Nordea
Bank.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 2.700.000,-.
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
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kommunale tilskudd i sin helhet benyttes til nedbetaling av lånet.
5. Gjeldsbrevlånet, beregnet til kr. 318 000,-, 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.

Sak 87/07
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 3.450.000,- som Byneset idrettslag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 3.450.000,-.
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. 512.000,- 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.
Saksordfører: Ragnhild Nyhagen (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 3.450.000,- som Byneset idrettslag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 3.450.000,-.
2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
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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. 512.000,- 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.

Sak 95/07
BEREGNING AV SELVKOST FOR VANN, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING
INNSTILLING:
Bystyret tar rådmannens redegjørelse om beregning av selvkost for vann, avløp, renovasjon og feiing
til orientering.
Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar rådmannens redegjørelse om beregning av selvkost for vann, avløp, renovasjon og feiing
til orientering.

- Synne Bendal (Ap) og Rune Olsø (Ap) tiltrådte.
- 82 medlemmer til stede.
Sak 96/07
PRIVAT FORSLAG OM UTPLASSERING AV SØPPELDUNKER
INNSTILLING:
Forslaget om å iverksette tiltak for utplassering av søppeldunker på strategiske knutepunkter langs
de mest brukte turstiene i Trondheim kommunes markaområder – herunder Bymarka,
Estenstadmarka og Strindamarka avvises.
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Saksordfører: Heidi Larsen (SV)
Behandling:
Harald Berg (FrP) tok opp sitt opprinnelige forslag:
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.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Bergs forslag ble innstillingen vedtatt mot 11 stemmer
(10FrP, 1DEM) avgitt for Bergs forslag.
VEDTAK:
Forslaget om å iverksette tiltak for utplassering av søppeldunker på strategiske knutepunkter langs
de mest brukte turstiene i Trondheim kommunes markaområder – herunder Bymarka,
Estenstadmarka og Strindamarka avvises.

- Hilde Opoku (SV) og Monica Fornes (Ap) fratrådte.
- Kolbjørn Frøseth (Sp) tiltrådte.
- 81 medlemmer til stede.

INTERPELLASJONER
1. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) begrunnet sin interpellasjon om byregjering i Trondheim, som
ble besvart av fungerende ordfører Knut Fagerbakke (SV).
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Bystyret vil innføre en byregjering i Trondheim. Bystyret vil gi folket og de folkevalgte mer makt over
utviklinga. I dag har det sentrale byråkratiet for stor innflytelse. Gjennom å innføre en byregjering vil
de folkevalgte styre det daglige tjenestetilbudet vi tilbyr byens innbyggere. En byregjering vil også
gjøre politikernes beslutninger mer synlige. Det blir lettere å se hvem som styrer, hvordan de styrer,
og hva som er alternativene.
Slik gjør vi også lokaldemokratiet enklere, mer oversiktelig, og mer ansvarlig. En byregjering vil
måtte stå til ansvar overfor de folkevalgte. Da kan ingen gjemme seg bak et ansatt byråkrati.
Bystyret vil gi de folkevalgte mer ansvar for fellesskapet.
På bakgrunn av dette ber bystyret om at det forberedes innføring av parlamentarisk styreform i
Trondheim fra og med kommende valgperiode.
Votering:
Dahlberg Hauges forslag ble vedtatt med 55 mot 25 stemmer (13SV, 4PP, 3Sp, 2V, 2RV, 1MDG).
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VEDTAK:
Bystyret vil innføre en byregjering i Trondheim. Bystyret vil gi folket og de folkevalgte mer makt over
utviklinga. I dag har det sentrale byråkratiet for stor innflytelse. Gjennom å innføre en byregjering vil
de folkevalgte styre det daglige tjenestetilbudet vi tilbyr byens innbyggere. En byregjering vil også
gjøre politikernes beslutninger mer synlige. Det blir lettere å se hvem som styrer, hvordan de styrer,
og hva som er alternativene.
Slik gjør vi også lokaldemokratiet enklere, mer oversiktelig, og mer ansvarlig. En byregjering vil
måtte stå til ansvar overfor de folkevalgte. Da kan ingen gjemme seg bak et ansatt byråkrati.
Bystyret vil gi de folkevalgte mer ansvar for fellesskapet.
På bakgrunn av dette ber bystyret om at det forberedes innføring av parlamentarisk styreform i
Trondheim fra og med kommende valgperiode.

2. Rita Kumar (Ap) begrunnet sin interpellasjon om Samarbeidsorgan mellom lokale politikere og
det lokale innvandrermiljøet og administrasjonen, som ble besvart av fungerende ordfører Knut
Fagerbakke (SV).
Rita Kumar (Ap) foreslo:
Bystyret ber rådmann om å legge frem en sak om etablering av et kommunalt mangfoldsråd. Saken
skal blant annet innholde forslag til status, rolle, mandat og funksjon til et slikt råd. Saken bes legges
frem for bystyret innen 1. juli.
Fung. ordfører Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Bystyret sender interpellasjonen, interpellantens forslag og ordførers svar på høring til
innvandrerorganisasjoner i Trondheim og andre relevante organisasjoner/aktører, og ber rådmannen
komme tilbake med en sak til Bystyret etter at svar på høringen er mottatt. Det tas sikte på at saken
behandles i Bystyret senest i januar 2008.
Votering:
Fung. ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

3. Ole Kristian Lundereng (Ap) begrunnet sin interpellasjon om asylsøkeres og flyktningers
psykiske helse, som ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm.

De øvrige interpellasjonene ble ikke behandlet fordi den avsatte tiden var brukt opp.

Sak 85/07
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REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING
1.
Bystyret vedtar følgende hovedstrategier for rekruttering:
Trondheim kommune skal:
påvirke ungdoms yrkesvalg gjennom satsing på yrkesveiledning, gode
lærlingeordninger og attraktive praksisplasser. Spesielt er det viktig å rekruttere flere
menn til omsorgsyrkene
tilrettelegge for utnyttelse av potensiell reservearbeidskraft hos egne ansatte gjennom
reduksjon av deltidsstillinger, seniortiltak, tilrettelegging av arbeidsplasser og
reduksjon av sykefraværet
motivere og behold egne ansatte gjennom arbeidsmiljø-, kompetansehevings- og
lederrekrutteringstiltak
utvikle og markedsføre kommunens konkurransefortrinn
I samarbeid med utdanningsinstitusjonene å tilby voksne som ikke arbeider i
sektoren opplæringstilbud. Etter hvert bør de få tilbud om formell kompetanse.
2.
3.
4.

Bystyret vedtar vedlagte handlingsplan for rekruttering av omsorgspersonell for perioden
2007 – 2010
Rekrutteringstiltak med budsjettmessige konsekvenser vurderes gjennom ordinær
budsjettbehandling.
Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt en statusrapport innen utgangen av 2008

Saksordfører: Torill Skaftnesmo (SV)
Behandling:
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo tillegg til pkt 1:
Erstatte innledning og første strekpkt:
Bystyret vedtar følgende hovedstrategier for rekruttering som en del av kommunens kompetanseplan:
Påvirke ungdoms yrkesvalg gjennom satsing på yrkesveiledning, gode
arbeidskjennskapsordninger i grunnskolen, praksisplasser for Prosjekt til fordyping i vgs,
gode lærlingeordninger og attraktive praksisplasser for andre grupper
Tillegg strekpunkt under pkt 1:
Det er spesielt viktig å rekruttere flere menn til omsorgsyrkene
Utvikle egne rekrutterings- og praksisordninger i TK med mulighet til å bygge opp
yrkesspesialisering uten fullstendig teorigrunnlag på forhånd
Ha en egen plan for rekruttering og ansettelse av innvandrere
Instruktør- og veilederrollen bør videreutvikles for å styrke rekruttering og rask tilpassing til
TK. Det bør også vurderes hvordan ansatte med ulike former for redusert arbeidsevne kan
nyttes i slikt arbeid (IA-avtalen).
Jon Steinar Gudmundsson (H) foreslo nytt strekpunkt under 1. punkt:
- Legge til rette for private supplement i eldreomsorgen.
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Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
1.
Det er et mål at 5% av alle nyansatte i Trondheim Kommune skal ha en funksjonshemming.
2.
Det er et mål at det skal være minst like stor andel ansatte med innvandrerbakgrunn i
Trondheim Kommune som andelen av innbyggerne i kommunen. Kvalifiserte med
innvandrerbakgrunn skal alltid innkalles til intervju.
Votering:
Innstillingen pkt 1, innledning ble enstemmig vedtatt.
Trønsdals forslag, tillegg til innledning, ble enstemmig vedtatt.
Trønsdals forslag tillegg første strekpunkt ble vedtatt mot 2 stemmer (2PP).
Trønsdals forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Trønsdals forslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Trønsdals forslag pkt 4 ble vedtatt mot 11 stemmer (10FrP, 1DEM).
Trønsdals forslag pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Gudmundssons forslag fikk 33 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag 1 ble vedtatt mot 27 stemmer (17H, 10FrP).
Byrkjeflots forslag 2 ble vedtatt mot 28 stemmer (17H, 10FrP, 1DEM).
VEDTAK:
1.

Bystyret vedtar følgende hovedstrategier for rekruttering som en del av kommunens
kompetanseplan:
Trondheim kommune skal:
- Påvirke ungdoms yrkesvalg gjennom satsing på yrkesveiledning, gode
arbeidskjennskapsordninger i grunnskolen, praksisplasser for Prosjekt til fordyping i vgs,
gode lærlingeordninger og attraktive praksisplasser for andre grupper
- tilrettelegge for utnyttelse av potensiell reservearbeidskraft hos egne ansatte gjennom
reduksjon av deltidsstillinger, seniortiltak, tilrettelegging av arbeidsplasser og reduksjon av
sykefraværet
- motivere og behold egne ansatte gjennom arbeidsmiljø-, kompetansehevings- og
lederrekrutteringstiltak
- utvikle og markedsføre kommunens konkurransefortrinn
- I samarbeid med utdanningsinstitusjonene å tilby voksne som ikke arbeider i sektoren
opplæringstilbud. Etter hvert bør de få tilbud om formell kompetanse.
- Det er spesielt viktig å rekruttere flere menn til omsorgsyrkene
- Utvikle egne rekrutterings- og praksisordninger i TK med mulighet til å bygge opp
yrkesspesialisering uten fullstendig teorigrunnlag på forhånd
- Ha en egen plan for rekruttering og ansettelse av innvandrere
- Instruktør- og veilederrollen bør videreutvikles for å styrke rekruttering og rask tilpassing
til TK. Det bør også vurderes hvordan ansatte med ulike former for redusert arbeidsevne
kan nyttes i slikt arbeid (IA-avtalen).
2. Bystyret vedtar vedlagte handlingsplan for rekruttering av omsorgspersonell for perioden 2007
– 2010
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3. Rekrutteringstiltak med budsjettmessige konsekvenser vurderes gjennom ordinær
budsjettbehandling.
4. Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt en statusrapport innen utgangen av 2008
5. Det er et mål at 5% av alle nyansatte i Trondheim Kommune skal ha en funksjonshemming.
6. Det er et mål at det skal være minst like stor andel ansatte med innvandrerbakgrunn i
Trondheim Kommune som andelen av innbyggerne i kommunen. Kvalifiserte med
innvandrerbakgrunn skal alltid innkalles til intervju.

- Trond E. Pedersen (SV) fratrådte. 80 medlemmer til stede.
Sak 94/07
EVALUERING AV SENIORFORSØKET FOR 62 +
INNSTILLING:
1.
For å beholde seniormedarbeidere og den kompetansen de representerer lengst mulig
iverksettes individuelle seniortiltak for inntil 20 000 kr pr årsverk som fast ordning for alle fast
ansatte i Trondheim kommune over 62 år. Beløpet kan ikke utbetales som bonus.
2.
For resterende midler i 2007 gjennomføres følgende tiltak:
•
Det gis tilbud om grunnleggende dataopplæring for modne ansatte i utvalgte enheter.
•
Det arrangeres samlinger i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene hvor alle ansatte
i aldersgruppen 61-62 år inviteres.
•
Det tilbys samlinger for 55+ på utvalgte enheter i samarbeid med enhetsleder og AMG.
Saksordfører: Christian Lykke (H)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo tillegg til innstillingen:
Det må prøves ut en mer omfattende senking av arbeidstida for seniorer til 6 timers dag/30 timers
uke innenfor en eller flere sektorer.
Votering:

Innstillingen pkt 1 første setning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 1 andre setning ble vedtatt mot 12 stemmer (4H, 3FrP, 4PP, 1DEM).
Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag fikk 13 stemmer (7SV, 1KrF, 2PP, 2RV, 1DEM) og falt.

VEDTAK:
1.

2.

For å beholde seniormedarbeidere og den kompetansen de representerer lengst mulig
iverksettes individuelle seniortiltak for inntil 20 000 kr pr årsverk som fast ordning for alle fast
ansatte i Trondheim kommune over 62 år. Beløpet kan ikke utbetales som bonus.
For resterende midler i 2007 gjennomføres følgende tiltak:
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•
•
•

Det gis tilbud om grunnleggende dataopplæring for modne ansatte i utvalgte enheter.
Det arrangeres samlinger i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene hvor alle ansatte
i aldersgruppen 61-62 år inviteres.
Det tilbys samlinger for 55+ på utvalgte enheter i samarbeid med enhetsleder og AMG.

Sak 93/07
SVERRESBORGPLADS VESTRE DEL AV GNR 424/269, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Sverresborgplads vestre, del av gnr. 424/269, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Apropos Arkitekter AS datert 15.01.07, sist endret 12.02.07, med
bestemmelser senest datert 02.05.07.
For å sikre trafikksikkerheten opparbeides fortau langs Fjellseterveien fra Lagmann Lindboes vei og
fram til Ferista.
Fortauet skal være opparbeidet før endelig ferdigattest gis for permanent etablering av barnehage.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Ola Hogstad (H).
Behandling:
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Forslaget avvises fordi det ligger innenfor Markagrensen
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Byrkjeflots forslag ble innstillingen vedtatt mot 4
stemmer (2V, 2RV) avgitt for Byrkjeflots forslag.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Sverresborgplads vestre, del av gnr. 424/269, som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Apropos Arkitekter AS datert 15.01.07, sist endret 12.02.07, med
bestemmelser senest datert 02.05.07.
For å sikre trafikksikkerheten opparbeides fortau langs Fjellseterveien fra Lagmann Lindboes vei og
fram til Ferista.
Fortauet skal være opparbeidet før endelig ferdigattest gis for permanent etablering av barnehage.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
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Sak 100/07
HØYHUS I TRONDHEIM
INNSTILLING:
Det foreslås at følgende prinsipper skal legges til grunn for innpassing av høyhus i Trondheim:
A. Trondheim skal ikke utvikles til en høyhusby, men følgende prioriteringer ift denne hovedregelen
legges til grunn:
1.
2.

Videreføring av etablerte høyhusområder på Tempe og Rosten. Det skal ikke bygges
høyhus i andre etablerte boligområder.
Innpassing av høyhus som gjennom fjernvirkning signaliserer en ny bydel, et større
bydelssenter eller en annen viktig samfunnsmessig verdi.

B. Punkt 2 gjelder ikke for Trondheims sentrale, historiske byrom, slik dette er vist som alternativ 1
i den vedlagte rapporten.
C. Saker med høyhus skal alltid konsekvensutredes i samsvar med tabell for utredningstema for
høyhus som er gjengitt til slutt i denne saksfremstillingen og de øvrige prinsippene i den vedlagte
utredningen.
Saksordfører: Arne Byrkjeflot (RV).
Behandling:

Lars Tvete (H) foreslo pva H og Ap:
Bystyret vedtar at følgende prinsipper skal legges til grunn for innpassing av høyhus i Trondheim:
Trondheim skal ikke utvikles til en høyhusby, men følgende presiseringer ift. denne hovedregelen
legges til grunn:
1.
2.

videreføring av etablerte høyhusområder på Tempe og Rosten.
innpassing av høyhus som gjennom fjernvirkning signaliserer en ny bydel, et større senter eller
en annen viktig samfunnsmessig verdi.

Punkt 2 gjelder ikke for Trondheims sentrale, historiske byrom, slik dette er vist som alternativ 1 i
den vedlagte rapporten, med unntak av Nyhavna, der lokalisering av høyhus som signalbygg kan
utredes i kommunedelplan.
Saker med høyhus skal alltid konsekvensutredes i samsvar med tabell for utredningstema for høyhus
som er gjengitt til slutt i denne saksfremstillingen og de øvrige prinsippene i den vedlagte utredningen.
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Torleif Hugdahl (SV) foreslo endring pkt A.2:
Ordene ”et større bydelssenter” går ut.
Fredrik Carstens (V) foreslo:
Pkt A.2 går ut.
Votering:
Tvetes forslag ble vedtatt mot 30 stemmer (3H, 12SV, 4PP, 3KrF, 3Sp, 2V, 2RV, 1DEM).
Planen som helhet ble vedtatt mot 20 stemmer (4H, 12SV, 1PP, 2RV, 1DEM).

VEDTAK:
Bystyret vedtar at følgende prinsipper skal legges til grunn for innpassing av høyhus i Trondheim:
Trondheim skal ikke utvikles til en høyhusby, men følgende presiseringer ift. denne hovedregelen
legges til grunn:
1.
2.

videreføring av etablerte høyhusområder på Tempe og Rosten.
innpassing av høyhus som gjennom fjernvirkning signaliserer en ny bydel, et større senter eller
en annen viktig samfunnsmessig verdi.

Punkt 2 gjelder ikke for Trondheims sentrale, historiske byrom, slik dette er vist som alternativ 1 i
den vedlagte rapporten, med unntak av Nyhavna, der lokalisering av høyhus som signalbygg kan
utredes i kommunedelplan.
Saker med høyhus skal alltid konsekvensutredes i samsvar med tabell for utredningstema for høyhus
som er gjengitt til slutt i denne saksfremstillingen og de øvrige prinsippene i den vedlagte utredningen.

Sak 97/07
PRIVAT FORSLAG OM VALGFRITT SIDEMÅL I TRONDHEIMSSKOLEN
INNSTILLING:
Bystyret avviser forlaget om at administrasjonen forbereder gjennomføring av et pedagogisk
forsøksprosjekt ihht. Opplæringslovens § 1-4, vedrørende innføring av valgfri sidemålsundervisning i
Trondheimsskolen.
Saksordfører: Emil Raaen (Ap)
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Møteprotokoll for Bystyret, 14.06.2007 (07/19854)

34

Trondheim kommune

Sak 98/07
PRIVAT FORSLAG OM FOLKEAVSTEMMING OM Å ENDRE BYENS NAVN
INNSTILING
Forslaget om at det holdes en folkeavstemning om navneendring fra Trondheim til Trondhjem,
samtidig med kommunevalget 2007 avvises.
Saksordfører: Harald A. Nissen (MDG)
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Sak 104/07
ENDRING AV OMBUDSBENEVNELSE FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I
TRONDHEIM
INNSTILLING:
Helse- og omsorgsombudet opprettholder dagens navn
Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Sak 88/07
OVERVIK GNR 20 BNR 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER FOR DEL AV EIENDOMMEN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for del av Overvik, gnr 20/1 som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Eggen Arkitekter senest datert 12.03.07 med bestemmelser senest datert 24.04.07.
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Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Per Digre (Ap).
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Sak 89/07
MØLLEBAKKEN 39B, GNR 423 BNR 288, REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Møllebakken 39 B som vist på kart i målestokk 1:500, merket
Per Knudsen Arkitektkontor AS senest datert 20.04.2007 med bestemmelser senest datert
23.04.2007.
Tillegg i reguleringsbestemmelsene §8.1:
Adkomstvei til gnr 423 / bnr 290 og Horgheim grendelag A/L, gnr 423 / bnr 401 skal være erstattet
av ny felles avkjørsel, gangareal og utomhusområde skal være ferdig opparbeidet ihht plan før det
blir gitt ferdigattest for boliger.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Rie Wester (SV)
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Sak 90/07
KVITSTEINVEGEN 110, 112, 114, 116, FELT 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kvitsteinvegen Felt I, eiendommene Kvitsteinvegen 110, 112,
114, 116 samt felles lekeplass som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Panark as, senest datert
23.04.07 med bestemmelser senest datert 07.05.07.
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For feltene I og H skal minst 50% av boenhetene innenfor planområdet utformes etter prinsippet om
universell utforming.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Ola Johnsen Lenes (Ap).
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Sak 91/07
WEIDEMANNS VEI 40, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER FOR BARNEHAGE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Weidemanns vei 40 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
HSØ Arkitektkontor, datert 29.09.2006, sist endret 09.05.07, med bestemmelser datert 08.05.07.
Tillegg i reguleringsbestemmelsene §3.3 (nytt innskutt 2.avsnitt):
Det opparbeides 10 sykkelparkeringsplasser.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Inger Lise Kvaale (Ap).
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Sak 99/07
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV BARNEHAGENE VED St.OLAVS HOSPITAL
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.
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Sak 101/07
PROSJEKT "STUDENTBOSETTING - HYBLIFISERING"
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 30.8.2007.

Sak 102/07
STRATEGIPLAN FOR FOREBYGGENDE BRANNVERN 2007 - 2012
INNSTILLING:
Bystyret vedtar strategiplan for forebyggende brannvern 2007-2012.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, SV, FrP, V, RV:
Planen skal inneholde definisjonen av særskilte brannobjekt.
Saksordfører: Solveig Bratseth (KrF).
Behandling:

VEDTAK:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Sak 103/07
REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1.TERTIAL 2007
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.
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Sak 105/07
ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV ELDREPLANEN
INNSTILLING:
1.
Bystyret tar saken om økonomiske konsekvenser av Eldreplanen til orientering
2.
Bystyret vedtar at ”full sykehjemsdekning” defineres som følger;
a) Alle eldre som trenger heldøgns omsorg enten som en sykehjemsplass eller som bolig i et
helse- og velferdssenter, skal få det innen 6 uker
b) Alle som trenger utredning, behandling og rehabilitering i helsehus, skal få det innen 2 uker
c) Avtalen med sykehuset om utskrivingsklare pasienter skal holdes.
d) Alle pasienter med vedtak om langtidsplass skal få tilbud om enerom i et helse- og
velferdssenter.
e) Pasienter på korttidsopphold skal få en avklaring innen 3 uker; enten komme hjem med
muligheter for et forsterket tilbud, komme videre på et rehabiliteringsopphold eller flyttes
over på en langtidsavdeling.
3.
Disse kravene skal gjelde fra 1/1-2011
4.
Basert på eldreplanen ber bystyret om en bemanningsøkning med flere ansatte pr
avdeling på sykehjem og flere ansatte i hjemmetjenestene. Bystyret legger til grunn en
standardheving (uten økning i antall brukere) på 10% vekst i årsverk fram mot 2010
5.
Bystyret vedtar at bruk av uønskede dobbeltrom i sykehjem skal avvikles innen
utgangen av 2008.
6.
Bystyret ber Rådmannen fremme en sak med sikte på å innføre større grad av
valgfrihet i eldreomsorgen innenfor hjemmebasert- og institusjonsbasert omsorg i
Trondheim. Bystyret ber om at det legges til rette for organisert valgfrihet slik at
tjenestene innen eldreomsorgen kan leveres av kommunen eller av en annen godkjent
privat aktør.
7.
Økt bemanning på helse- og omsorgssentra med inntil 10 årsverk.
Sykepleiere/omsorgarbeidere.
8.
10 nye årsverk for aktivitører. Dette betyr én aktivitør pr. sykehjem
9.
Prøveprosjekt med økt grunnbemanning ved ett sykehjem for å se hva dette betyr for
sykefravær og kvalitet: tre årsverk
10.
Økt bemanning ved helsehusene med 10 årsverk, i tråd med eldreplana
11.
Styrke hjemmetjenesten med 10 årsverk. Sykepleiere/omsorgsarbeidere.
Tiltakene i pkt 7 – 11 finansieres med overskudd fra 2006
Saksordfører. Sissel Trønsdal (Ap)
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.
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Sak 106/07
KIM-SENTERET SØKNAD OM NY KOMMUNAL GARANTI
Behandling:
Saken utsettes til bystyrets møte 21.6.2007.

Møtet hevet kl 2210

Knut Fagerbakke
Fung. ordfører

Frank Jenssen

Kari Aarnes
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