Trondheim kommune

Møteprotokoll
Bystyret
Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Møtedato: 26.04.2007
Tid: KL. 16.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Rita Ottervik, Hanne Moe Bjørnbet, Ole Kristian Lundereng, Aase Sætran,
Brit Vinje, Jens Ivar Tronshart, Bjarne Søreng, Nils A. Nesjan, Rita Kumar,
Sissel Trønsdal, Randi Selfjord (fra kl 1650), Per O. Digre, Synne Bendal,
Ola J. Lenes (fra kl 1650), Monica I. Fornes, Inger-Lise Kvaale, Tom
Hanssen, Roger Holmeng, Aage Borrmann, Roy Lund, Gerda Rekstad,
Berit Svarva, Morten Jørum,
Frank Jenssen, Nina Wikan, Lise Sandvik, Kristen Mo, Margit Bjørnerud,
Gunvor Wendel, Niklaus Haugrønning, Ola Hogstad, Michael Setsaas,
Christian Wiig, Bjørn Yseteng, Anders Støren Berg, Torild Bjørlykke, Lars
Magnussen (fra kl 1650), Jon Steinar Gudmundsson,
Knut Fagerbakke (fra kl. 1930), Elin Kvikshaug Berntsen, Torleif Hugdahl,
Torill Skaftnesmo, Torbjørn Modig, Rie Wester, Inge Morten Ofstad,
Snorre S. Valen, Anne Wullum Aasback, Wenche Malmedal, Anne Lise
Nessæther, Heidi Larsen, Harriet Tøndel,
Kristian D. Hauge, Torgny Hagerup, Harald Berg, Morten Kokaas, Jorunn
Kofoed, Marianne Lehn, Thomas Jacobsson, Terje Østhus, Morten Ellefsen,
Solveig Bratseth, Jan-Yngvar Kiel, Kolbjørn Frøseth, Fredrik Carstens,
Brynjulf Moe, Arne Byrkjeflot, Harald Nissen, Svein Otto Nilsen
Aasta Loholt, Arne W Olsen, Hans Gunnar Auganes, Frøydis Gaare, Roy
Hveding, Leif Samstad, Jan H Parow, Arna O Folden, Joar Fornes,
Jon A Ekeland, Torgeir Johnsen, Geir J Sirås, Bjørn Hildrum, Reidar
Dullum, Arne Ivar Denstad, Trond Garnes, Kristian Skinderhaug, Anne
Grethe Haugan
Ragnhild Nyhagen, Bjørn Nergaard, Rune Olsø, Emil Raaen, Jorun Tronhus,
Amund Vik, Lars Tvete, Tove Hassel, Christian Lykke,
Anne Trine Kjørholt, Hilde Opoku, Hanne Dyveke Søttar, Else Eide Ulseth,
Odd Anders With, Kamilla Lydersen, Arnt Frøseth, Ann Kristin Alseth
Rådmann Inge Nordeide, kommunaldirektørene Jorid Midtlyng, Håkon
Grimstad, Elin Rognes Solbu, Tor Åm, Snorre Glørstad, Gerhard Dalen,
revisjonsdirektør Per Olav Nilsen
Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

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

Ordfører opplyste om følgende:
•
Kontrollkomiteens arbeidsutvalg samt noen av bystyrerepresentantene har bedt om at sak
53/07 - Trondheim Renholdsverk – Redegjørelse behandles i samme bystyremøte som
eierskapsmeldingen skal behandles. Sak 53/07 behandles ikke i dagens møte.
•
På plassene var blant annet lagt ut: Saksprotokoll i eventueltsak fra formannskapets møte
17.04.2007 som ble behandlet i hht kommunelovens § 13 og delegeringsreglementets pkt 2.9,
dvs som hastesak.
•
Brev fra Kommunal og regionaldepartementet som svar på bystyresak 06/07 der det ble søkt
om deltakelse i prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i politikken”. Trondheim ble ikke en av
de utvalgte til dette prosjektet.
•
Sak 20/07 Verbale forslag 1 tom 22 bli tatt opp til behandling dette møte. Redigert sak
presenteres i dagens møte i tråd med innstillingen fra bystyrehefte til møte 08.02.07.
•
I forkant av bystyremøtet har vært et gruppeledermøte for å få avklart hvordan bystyret skal
legge opp dagen da det er 27 saker til behandling. Konklusjonen ble at dagens møtet ikke skal
vare lengre enn til kl 2300.
Innkalling og sakliste med ordførers merknader ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om at i sak 32/07 er Christian Wiigs (H) habilitet vurdert og funnet i orden.
Tilsvarende i sak 40/07 er Torbjørn Modigs (SV) habilitet er vurdert og funnet i orden.
Det var ingen innsigelser til de øvrige representantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.
Ordfører redegjorde for rekkefølge for behandling av sakene: Sakene 30 og 31/07 behandles først i
dagens møte. Deretter behandles resten av de utsatte sakene. Sak 49/07 Kvalitet og kostnader i
barnevernet blir første sak etter pausen.

Det var meldt følgende ”Private forslag”. (jnr. 07/138)
1. Fra Harald Berg (FrP):
Utplassering av søppeldunker langs turstiene i kommunens markaområder.

Det var meldt følgende ”Kortspørsmål”. (jnr. 07/138)
1. Fra Morten Kokaas (FrP):
Nok mat og ernæringsriktig mat ved Trondheims sykehjem
Hvordan vil ordføreren sikre at beboerne på sykehjem i Trondheim får nok mat og ernæringsriktig
mat?

Møteprotokoll for Bystyret, 26.04.2007 (07/13218)

2

Trondheim kommune

2. Fra Morten Kokaas (FrP) og Jorunn Kofoed (FrP):
Nok plasser, bemanning og kvalitet på tjenestene i sykehjem og hjemmetjenester
Hvordan vil ordføreren bidra til styrking av kvaliteten i eldreomsorgen ved sykehjem og
hjemmebasert omsorg i Trondheim?
Hvordan vil ordføreren bidra til at det etableres nok sykehjems/heldøgns omsorgplasser i tiden
fremover?
3. Fra Terje Østhus og Morten Kokaas (FrP):
Bistand til vanskeligstilte
Kan ordføreren gi et svar på hvordan Trondheim kommune følger opp sine forpliktelser for å sikre
god nok oppfølging av mottakere av sosiale tjenester?

Det var meldt følgende ”Interpellasjoner”. (jnr. 07/138)
1. Fra Arne Waldemar Olsen (PP):
Utfyllingen av Grilstadfjæra
a.
Vil legaliteten av det utførte utfyllingsarbeidet bli klarlagt og eventuelle uloveligheter fulgt opp?
b.
Hvorledes vil ordføreren stille seg til en ytterligere utfylling av området som følge av Statens
Vegvesens uttrykte ønske?
c.
Vil ordføreren sørge for at reguleringsplanen som gjelder for området av 1997, blir etterlevd?
(Grunneier i samarbeide med bl.a arkitektfirma Voll sine planer om å omgjøre området til
boligområde.)
2. Fra Frank Jenssen (H):
Om eldreomsorgen og ”eldreomsorgskommisjon”
Vil ordføreren støtte etableringen av en eldreomsorgskommisjon som beskrevet, som skal arbeide
for å frigjøre midler til eldreomsorgen på kommunens budsjett?

Dagens kulturinnslag var Musikk- og kulturskolens djembegruppe bestående av Ole Lauritz Vollan
Bekken, Henrik Dullum, Ådne Mathias Solum Jenssen, Andreas Moe Nergård, Imre Elias Ottåsen
og Leo Petter Hauge Sølvberg.
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SAKSLISTE
Saksnr.
151/06

Arkivsaksnr.
06/19299
TJENESTETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
OG DERES FAMILIER

14/07

06/20161
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I TRONDHEIM KOMMUNE

15/07

06/43564
BYÅSVEIEN 190.192 OG 194 - FINANSIERING AV OMBYGGING OG
NYBYGGING

20/07

06/32423
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR
2007 OG ØKONOMIPLAN FOR 2007-2010

21/07

07/188
FORSLAG OM ENDRING AV BYSTYRETS REGLEMENT - PRIVAT
FORSLAG FRA TORGNY HAGERUP (FrP)

22/07

07/213
GAMLE ILA SKOLE SOM FRIVILLIGHETENS HUS

24/07

06/41630
BESTILLING - FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER

25/07

07/8195
SOSIALE LÅN

26/07

07/9862
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

27/07

05/43613
TRONDHEIM KOMMUNE OG KOMPETANSEPOLITIKKEN

29/07

06/35469
ETABLERING AV EN FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE SOM
INTERKOMMUNALT SELSKAP

30/07

06/17113
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRONDHEIM KOMMUNE

31/07

07/995
ETABLERING AV IKS FOR BRANN-, REDNINGS- OG FEIERVESEN
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32/07

05/30962
SALG AV STEINERSKOLEN - MELLOMILA 1A/7B

36/07

06/34988
KONGENS GT. 106, SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

37/07

07/8157
KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP /
ÅRSBERETNING FOR 2006.

38/07

06/13462
IT-STRATEGI FOR PERIODEN 2007-2010

44/07

06/2469
HUSEBY GÅRD GNR 196 BNR 1, REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

48/07

07/8035
BRUK AV GAT-TURNUS I TRONDHEIM KOMMUNE

49/07

06/43644
KVALITET OG KOSTNADER I BARNEVERNET I TRONDHEIM
KOMMUNE

50/07

06/42463
E6 ØST/NORDRE AVLASTNINGSVEG, OMRÅDET BRATTØRANYHAVNA MED NY BRU OVER NIDELVA, FORSLAG TIL ENDRING
AV REGULERINGSPLAN

51/07

07/8218
INNBYGGERINITIATIV- ANMODNING OM STANS I OPPFØLGINGEN
AV ULOVLIGE BYGGESAKER VED JONSVATNET

52/07

07/8802
BERGHEIM BOLIGOMRÅDER-B4-B7-B8. GODKJENNING AV
KJØPEKONTRAKTER FOR SALG AV BOLIGTOMTER.

53/07

07/10172
TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS - REDEGJØRELSE

54/07

07/7813
ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2006

55/07

07/5497
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ÅRSMELDING 2006 - KOMMUNALT RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
56/07

07/6736
ÅRSMELDING 2006 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM
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Sak 30/07
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
Bystyret tar Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trondheim kommune datert 15.09.2006 til etterretning.
Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret tar Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trondheim kommune datert 15.09.2006 til etterretning.

Sak 31/07
ETABLERING AV IKS FOR BRANN-, REDNINGS- OG FEIERVESEN
INNSTILLING:
1.
Trondheim kommune deltar i etableringen av et felles brann-, rednings- og feiervesen i
Trondheimsregionen som interkommunalt selskap fra 01.01.2008.
2.
Kommunenes gis en eierandel i selskapet tilsvarende den andel de skal dekke av de årlige
nettoutgifter til drift og investering.
3.
Trondheim kommune skal ha lederen av representantskapet i selskapet.
4.
Alt utstyr og materiell overdras fra kommunene til selskapet når det er etablert. Det
gjennomføres en uavhengig taksering og foretas et pluss-/minusoppgjør i den forbindelse.
5.
Bystyret delegerer til Formannskapet å vedta endelig selskapsavtale, sammensetning av
representantskap og styre når saken er endelig behandlet i kommunestyret i de aktuelle
kommunene
Saksordfører: Aage Borrmann (Ap)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Saken sendes tilbake til rådmannen. Når saken kommer tilbake må det følge med en vurdering av
alternativt å basere seg på de nye bestemmelsene i Kommuneloven §27 og 28, som regulerer
forholdet mellom deltaker/vertskommuner i et interkommunalt avtalebasert samarbeid uten utskillelse
til eget selskap.
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Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 22 stemmer (1Ap, 15SV, 2PP, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
Frank Jenssen (H) foreslo:
Tillegg til pkt 1:………under følgende forutsetninger:
Nytt pkt. 4: Trondheim kommune skal ha lederen av styret i selskapet, som skal bestå av 7
medlemmer, 5 fra kommunene (hvorav minst 3 fra Trondheim) og 2 fra de ansattes organisasjoner.
Kommunenes representanter i styret skal likevel først og fremst velges ut fra at styret i sum skal
besitte relevant kompetanse (faglig, jus, økonomi, annet).
Pkt 4 og 5 blir pkt 5 og 6.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Endring pkt. 1: Ordet ”feiervesen” taes ut av innstillingens pkt 1.
Ny tekst etter innstillingens pkt 1: Trondheim kommunale feiervesen inkluderes ikke i et nytt IKS.
Feiervesenet opprettholdes som egen utskilt enhet og skal videreutvikle eksisterende samarbeid med
andre kommuner.
Snorre Valen (SV) foreslo:
1.
Det etableres ikke et IKS for brann, rednings og feiervesen.
2.
Bystyret vedtar å videreføre og eventuelt utvide det samarbeidet som eksisterer pr i dag.
Frank Jenssen (H) foreslo:
Spørsmålet om hvorvidt Trondheim kommunale feiervesen skal inkluderes i et nytt IKS oversendes
formannskapet for vurdering.
-

Randi Selfjord (Ap), Ola Lenes (Ap) og Lars Magnussen (H) tiltrådte. 85
medlemmer til stede.

Votering:
Valens forslag fikk 20 stemmer (1Ap, 15SV, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 1 unntatt ”feiervesenet” ble vedtatt mot 19 stemmer (1Ap, 15SV, 2RV, 1MDG).
Jenssens oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Dahlberg Hauges forslag falt dermed.
Jenssens forslag tillegg pkt 1 ble vedtatt mot 18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG).
Innstillingen pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Jenssens forslag nytt pkt 4 ble vedtatt mot 18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG).
Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Trondheim kommune deltar i etableringen av et felles brann- og redningsvesen i
Trondheimsregionen som interkommunalt selskap fra 01.01.2008 under følgende
forutsetninger:
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2. Kommunenes gis en eierandel i selskapet tilsvarende den andel de skal dekke av de årlige
nettoutgifter til drift og investering.
3. Trondheim kommune skal ha lederen av representantskapet i selskapet.
4. Trondheim kommune skal ha lederen av styret i selskapet, som skal bestå av 7 medlemmer,
5 fra kommunene (hvorav minst 3 fra Trondheim) og 2 fra de ansattes organisasjoner.
Kommunenes representanter i styret skal likevel først og fremst velges ut fra at styret i sum
skal besitte relevant kompetanse (faglig, jus, økonomi, annet).
5. Alt utstyr og materiell overdras fra kommunene til selskapet når det er etablert. Det
gjennomføres en uavhengig taksering og foretas et pluss-/minusoppgjør i den forbindelse.
6. Bystyret delegerer til Formannskapet å vedta endelig selskapsavtale, sammensetning av
representantskap og styre når saken er endelig behandlet i kommunestyret i de aktuelle
kommunene
Spørsmålet om hvorvidt Trondheim kommunale feiervesen skal inkluderes i et nytt IKS oversendes
formannskapet for vurdering.

Sak 151/06
TJENESTETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG DERES
FAMILIER
INNSTILLING:
1. Tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier tilrettelegges så fleksibelt
som mulig og i dialog med brukerne av tjenestene. Videre arbeid med kvalitet skjer gjennom
eget utviklingsprogram for barne- og familietjenesten
2. Bystyret gir sin tilslutning til følgende prioriteringer i den videre utvikling av tjenestetilbudet:
a) Gjennom gruppetilbud og samarbeid med nettverk og frivillige organisasjoner skal familier få
tidlig hjelp til å mestre en større omsorgsbyrde
b) Det arbeides med forbedring av informasjon, råd og veiledning innenfor Offentlig servicekontor
og lokale samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
c) Tilbudet i avlastningsboligene prioriteres for alvorlig syke barn og barn med omfattende pleie- og
omsorgsbehov
d) Privatavlastning, praktisk bistand i hjemmet og tilrettelagt fritid prioriteres i forhold til familier som
har mindre omsorgsbelastning
e) Det utvikles en egen tiltakstrapp som skal være et verktøy både for den skjønnsutøvelsen som
foretas på enhetene, og for saks- og klagebehandling i enkeltsaker
3. Det prøves ut ordning med brukerstyrt personlig assistanse til familier med omsorg for barn med
funksjonsnedsettelser. Utprøvingen skjer over en to-årsperiode med en ramme på inntil 15 timer
pr uke. Bystyret forutsetter at ordningen fungerer som alternativ til støttekontakt, omsorgslønn og
praktisk bistand.
4. Bystyret vil ikke innføre egenbetaling ved bruk av tilsynsordninger utenom skoletid på
ungdomstrinnet og i videregående skoler fra skoleåret 2007/2008.
Der ordningen egenbetaling er innført, avskaffes denne.
5. Bystyret fjerner egenbetaling ved bruk av SFO på mellomtrinnet fra 01.08.2007.
Inndekningen skjer i forbindelse med disponeringen av overskuddet fra årsregnskapet.
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6. Rådmannen bes utrede personalflyt rundt barn med store behov på tvers av
tjenestetilbudet.
Følgende FLERTALLSMERKNAD- H, Ap, SV, PP, RV, Uavhengig, FrP og V følger saken:
Bystyret vil understreke viktigheten av at det utarbeides individuell plan for brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester. Planen vil være det viktigste verktøy for oversikt og koordinering
i forhold til den enkelte familie.
Saksordfører: Anne Lise Nessæther (SV)
Behandling:
Solveig Bratseth (KrF) foreslo tillegg til pkt 1:
Disse barna/familiene sikres en fast kontaktperson i kommunen som kan bistå i forhold til samordning
av tjenestene og sikre rett hjelp i rett tid.
Lars Magnussen (H) foreslo endring pkt 3 (siste del av 2. setning strykes):
Det prøves ut ordning med brukerstyrt personlig assistanse til familier med omsorg for barn med
funksjonsnedsettelser. Utprøvingen skjer over en to-årsperiode. Bystyret forutsetter at ordningen
fungerer som alternativ til støttekontakt, omsorgslønn og praktisk bistand.
Anne Grethe Haugan (RV) foreslo tillegg til pkt 2a:
Gjennom ansvarsgruppe, individuell plan, gruppetilbud …..
Sissel Trønsdal (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, H, SV:
De ulike familiene kan ha ulike toleransegrenser for hvor store belastninger de makter. En god dialog
med den enkelte familie er derfor avgjørende når behovet for tiltak skal vurderes. Foreldrene skal
også ha overskudd til å ivareta eventuell andre barn og deres behov. Det må ikke skje at familier blir
nødt til å søke heldøgns omsorg for barnet uten at de primært ønsker det. Det er derfor nødvendig
å ha gode tiltak for det funksjonshemmede barnet, og samtidig sikre at hele familien blir ivaretatt
gjennom råd, veiledning og nødvendige avlastningstiltak.
Votering:
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Bratseths forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2, innledning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2a ble enstemmig vedtatt.
Haugans forslag fikk 34 stemmer (1H, 14SV, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt
Innstillingen pkt 2b-e ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Magnussens forslag ble Magnussens forslag
vedtatt mot 2 stemmer (2PP) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt 4-6 ble enstemmig vedtatt.
KrF, Sp, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden.
FrP, KrF, V, PP, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap, H, SV.
VEDTAK:
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1.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.

4.

5.
6.

Tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier tilrettelegges så fleksibelt
som mulig og i dialog med brukerne av tjenestene. Videre arbeid med kvalitet skjer gjennom
eget utviklingsprogram for barne- og familietjenesten. Disse barna/familiene sikres en fast
kontaktperson i kommunen som kan bistå i forhold til samordning av tjenestene og sikre rett
hjelp i rett tid.
Bystyret gir sin tilslutning til følgende prioriteringer i den videre utvikling av tjenestetilbudet:
Gjennom gruppetilbud og samarbeid med nettverk og frivillige organisasjoner skal familier få
tidlig hjelp til å mestre en større omsorgsbyrde
Det arbeides med forbedring av informasjon, råd og veiledning innenfor Offentlig servicekontor
og lokale samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
Tilbudet i avlastningsboligene prioriteres for alvorlig syke barn og barn med omfattende pleieog omsorgsbehov
Privatavlastning, praktisk bistand i hjemmet og tilrettelagt fritid prioriteres i forhold til familier
som har mindre omsorgsbelastning
Det utvikles en egen tiltakstrapp som skal være et verktøy både for den skjønnsutøvelsen som
foretas på enhetene, og for saks- og klagebehandling i enkeltsaker
Det prøves ut ordning med brukerstyrt personlig assistanse til familier med omsorg for barn med
funksjonsnedsettelser. Utprøvingen skjer over en to-årsperiode. Bystyret forutsetter at
ordningen fungerer som alternativ til støttekontakt, omsorgslønn og praktisk bistand.
Bystyret vil ikke innføre egenbetaling ved bruk av tilsynsordninger utenom skoletid på
ungdomstrinnet og i videregående skoler fra skoleåret 2007/2008.
Der ordningen egenbetaling er innført, avskaffes denne.
Bystyret fjerner egenbetaling ved bruk av SFO på mellomtrinnet fra 01.08.2007.
Inndekningen skjer i forbindelse med disponeringen av overskuddet fra årsregnskapet.
Rådmannen bes utrede personalflyt rundt barn med store behov på tvers av
tjenestetilbudet.

FLERTALLSMERKNAD - H, Ap, SV, PP, RV, FrP, V, KrF, Sp, DEM:
Bystyret vil understreke viktigheten av at det utarbeides individuell plan for brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester. Planen vil være det viktigste verktøy for oversikt og koordinering
i forhold til den enkelte familie.
FLERTALLSMERKNAD - H, Ap, SV, FrP, KrF, V, PP, MDG, DEM:
De ulike familiene kan ha ulike toleransegrenser for hvor store belastninger de makter. En god dialog
med den enkelte familie er derfor avgjørende når behovet for tiltak skal vurderes. Foreldrene skal
også ha overskudd til å ivareta eventuell andre barn og deres behov. Det må ikke skje at familier blir
nødt til å søke heldøgns omsorg for barnet uten at de primært ønsker det. Det er derfor nødvendig
å ha gode tiltak for det funksjonshemmede barnet, og samtidig sikre at hele familien blir ivaretatt
gjennom råd, veiledning og nødvendige avlastningstiltak.

Sak 14/07
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I TRONDHEIM KOMMUNE
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INNSTILLING
1.
Bystyret er tilfreds med at anskaffelsesprosedyre og kunngjøring av anskaffelser er i tråd
med regelverket om offentlige anskaffelser.
2.
Bystyret ber rådmannen sørge for at nødvendig samlet dokumentasjon vedrørende
anskaffelsesprosessen blir produsert i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.
3.
Bystyret ber rådmannen sørge for at avtaler blir undertegnet av bemyndiget person før
byggestart.
4.
Bystyret ber rådmannen sikre at fremtidige kjøp av bygg og eiendom kvalitetssikres i forhold
til regelverket om offentlige anskaffelser for å unngå brudd på anbudsreglene.
5.
Bystyret ber rådmannen om å komme med tilbakemelding til formannskapet om hvordan
punkt 2 til 4 er fulgt opp innen 30.10.2007.
6.
Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Thomas Jacobsson (FRP)
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo nytt pkt 5:
Bystyret konstaterer at regelverket om offentlige anskaffelser ikke er fulgt i saken om kjøp av
Kystad sykehjem. Bystyret forutsetter at rådmannen følger opp dette i fremtidige tilsvarende saker.
Harald Nissen (MDG) fremmet følgende merknad pva MDG:
Bystyret ber rådmannen innføre prosedyrer for beregning av CO2-utslipp knyttet til framstilling og
transport av ulike produkter, og å foretrekke produkter med lav CO2-belastning.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dahlberg Hauges forslag fikk 31 stemmer (18H, 10FrP, 2PP, 1DEM) og falt.
Ap, SV, Sp, RV sluttet seg til merknaden fra MDG.

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

Bystyret er tilfreds med at anskaffelsesprosedyre og kunngjøring av anskaffelser er i tråd
med regelverket om offentlige anskaffelser.
Bystyret ber rådmannen sørge for at nødvendig samlet dokumentasjon vedrørende
anskaffelsesprosessen blir produsert i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.
Bystyret ber rådmannen sørge for at avtaler blir undertegnet av bemyndiget person før
byggestart.
Bystyret ber rådmannen sikre at fremtidige kjøp av bygg og eiendom kvalitetssikres i forhold
til regelverket om offentlige anskaffelser for å unngå brudd på anbudsreglene.
Bystyret ber rådmannen om å komme med tilbakemelding til formannskapet om hvordan
punkt 2 til 4 er fulgt opp innen 30.10.2007.
Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
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FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, SV, Sp, RV:
Bystyret ber rådmannen innføre prosedyrer for beregning av CO2-utslipp knyttet til framstilling og
transport av ulike produkter, og å foretrekke produkter med lav CO2-belastning.

Sak 15/07
BYÅSVEIEN 190.192 OG 194 - FINANSIERING AV OMBYGGING OG NYBYGGING
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for ombygging og nybygging av boliger i Byåsveien 190,
192 og 194, kalkulert til kr 21 500 000.
Prosjektkostnadene vedtas finansiert ved salg av kommunal boliger, kommunalt låneopptak og
boligtilskudd fra Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige låneavtaler.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, H, FrP, SV, SP og MDG følger saken:
Det videre arbeidet med saka skal ha som mål å finne fram til løsninger som reduserer
utbyggingskostnadene
Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Ole Kristian Lundereng (Ap) foreslo pva Ap og H:
Det fremlagte prosjekt for Byåsveien 190, 192 og 194 godkjennes ikke fordi kostnadene er for
høye.
Torgny Hagerup (FrP) foreslo:
Bystyret avviser prosjekt for ombygging og nybygging av boliger i Byåsveien 190, 192 og 194,
kalkulert til kr 21 500 000
Begrunnelse for at en gjennomføring av prosjektet vil hindre en senere utvidelse av Byåsveien, samt
at prisen for ombygging med nesten 37 000 kr pr km boareal er langt over hva som er økonomisk
forsvarlig for denne type boliger.
Votering:
Hagerups forslag fikk 11 stemmer (10FrP, 1DEM) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Lunderengs forslag ble Lunderengs forslag
enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Det fremlagte prosjekt for Byåsveien 190, 192 og 194 godkjennes ikke fordi kostnadene er for
høye.
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Sak 20/07
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2007-2010
Behandling:
Nina Wikan (H) tok opp følgende opprinnelige forslag Høyre:
Forslag nr. 23
Forslag nr. 39, 40, 42, 43, 45 og 46
Forslag nr. 53 og 54
Forslag nr. 28, endringsforslag i 1. strekpunkt:
- Det opprettes to nye driftshjemler for fysioterapeuter….
Forslag nr. 29, endringsforslag i 2. avsnitt, 2. setning:
Rådmannen bes sette av inntil 600.000 av psykiatrimidlene til å sikre god drift….
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp følgende opprinnelige forslag fra FrP:
Nr. 37 – Gratis trygghetsalarm
Nr. 48 – Fritt skolevalg
Nr. 49 – Gratis skolefrokost
Nr. 55 – Salg av kunst
Nr. 56 – Drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunale idrettsanlegg og haller
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo følgende alternativ til forslag nr. 28 (Større satsing på helhetlig
behandling):
Rådmannen bes legge fram en sak innen utgangen av juni som vurderer oppretting/finansiering av nye
driftshjemler for fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse.
Jens Ivar Tronshart (Ap) foreslo følgende alternativ til forslag 49:
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om forsøksvirksomhet mot heldagsskole, der
skolemåltid, fysisk aktivitet og kulturskoleaktivitet inngår.
Votering:
Forslag 23: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt mot
36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 1DEM) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 24: Innstillingen fikk 36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 1DEM) og falt.
Forslag 25: Innstillingen fikk 38 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Forslag 26: Innstillingen fikk 38 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Forslag 27: Innstillingen fikk 38 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Forslag 28: Ved alternativ votering mellom innstillingen med endring foreslått av Wikan og Trønsdals
forslag ble Trønsdals forslag vedtatt mot 38 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 2RV, 1DEM)
avgitt for innstillingen.
Forslag 29: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Forslag 30: Innstillingen fikk 38 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Forslag 31: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag 32: Innstillingen fikk 36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 1DEM) og falt.
Forslag 33: Innstillingen fikk 36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 1DEM) og falt.
Forslag 34: Innstillingen fikk 36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 1DEM) og falt.
Forslag 35: Innstillingen fikk 34 stemmer (18H, 10FrP, 1KrF, 2PP, 2V, 1DEM) og falt.
Forslag 36: Innstillingen fikk 16 stemmer (1H, 10FrP, 2PP, 2RV, 1DEM) og falt.
Forslag 37: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Dahlberg Hauges forslag ble innstillingen
vedtatt mot 13 stemmer (10FrP, 2RV, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 38: Innstillingen ble vedtatt mot 20 stemmer (15SV, 2PP, 2RV, 1MDG).
Forslag 39: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt mot
36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 1DEM) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 40: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt mot
35 stemmer (18H, 10FrP, 2KrF, 2PP, 2V, 1DEM) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 42: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt mot
36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 1DEM) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 43: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt mot
36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 1DEM) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 45: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble Wikans forslag vedtatt
mot 3 stemmer (1SV, 1RV, 1MDG) avgitt for innstillingen.
Forslag 46: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt mot
35 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 48: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt mot
33 stemmer (18H, 10FrP, 2PP, 2V, 1DEM) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 49: Dahlberg Hauges forslag fikk 17 stemmer (2H, 10FrP, 2PP, 2RV, 1DEM).
Tronsharts forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag 50: Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (3KrF, 2V).
Forslag 51: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag 57: Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (3KrF, 2RV).
Forslag 53: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt mot
35 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 54: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Wikans forslag ble Wikans forslag vedtatt
mot 35 stemmer (10FrP) avgitt for innstillingen.
Forslag 55: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Dahlberg Hauges forslag ble innstillingen
vedtatt mot 11 stemmer (10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 56: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Dahlberg Hauges forslag ble innstillingen
vedtatt mot 11 stemmer (10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
VEDTAK:
Forslag 23: Forslaget avvises.
Forslag 24: Forslaget avvises.
Forslag 25: Forslaget avvises.
Forslag 26: Forslaget avvises.
Forslag 27: Forslaget avvises.
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Forslag 28: Rådmannen bes legge fram en sak innen utgangen av juni som vurderer
oppretting/finansiering av nye driftshjemler for fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse.
Forslag 29: Formannskapet vedtok den 18. august 2006 å be Rådmannen komme tilbake med en
sak om å samordne hjelpetilbudet for kvinnelige narkomane/prostituerte. Rådmannen bes sette av
inntil 600.000 av psykiatrimidlene til å sikre god drift av et slikt tilbud i samarbeid med helse- og
overdoseteamet og eventuelle frivillige organisasjoner.
Forslag 30: Forslaget avvises.
Forslag 31: Bystyret viser til kommunens medlemskap i ”Trygge lokalsamfunn” (”Safe
Communities”). Rådmannen bes legge frem en årsrapport med evaluering for å kunne følge opp med
strukturelle eller økonomiske prioriteringer/omprioriteringer som kan gjøre oss mer treffsikre på tiltak
for å hindre ulykker som fører til alvorlige skader og tap av menneskeliv i Trondheim.
Forslag 32: Forslaget avvises.
Forslag 33: Forslaget avvises.
Forslag 34: Forslaget avvises.
Forslag 35: Forslaget avvises.
Forslag 36: Forslaget avvises.
Forslag 37: Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak som vurderer muligheten for å
inkludere brannvarsling i trygghetsalarmen. Saken bør inkludere løsninger og eventuelle kostnader
ved forslaget.
Forslag 38: Forslaget avvises.
Forslag 39: Forslaget avvises.
Forslag 40: Forslaget avvises.
Forslag 42: Forslaget avvises.
Forslag 43: Forslaget avvises.
Forslag 45: 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.
Forslag 46: Forslaget avvises.
Forslag 48: Forslaget avvises.
Forslag 49: Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om forsøksvirksomhet mot
heldagsskole, der skolemåltid, fysisk aktivitet og kulturskoleaktivitet inngår.
Forslag 50: Bystyret ber om en rapport på om private barnehager oppfyller de krav som bystyret har
stilt for å få tilskudd og hvordan krav følges opp fra kommunenes side.
Forslag 51: Barnehager er blitt bygd og skoler rehabilitert i stort tempo de siste år, men det står
fortsatt mange igjen. Bystyret ber om at det blir satt i gang en evaluering for å finne ut om den mal
disse blir bygd etter er pedagogisk hensiktsmessig.
Forslag 57: Forslaget avvises.
Forslag 53: Forslaget avvises.
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Forslag 54: Bystyret ber rådmannen vurdere innføringen av et eget ”Studentkort” for tilgang for
studenter til byens ulike kulturinstitusjoner.
Forslag 55: Forslaget avvises.
Forslag 56: Forslaget avvises.

Sak 21/07
FORSLAG OM ENDRING AV BYSTYRETS REGLEMENT - PRIVAT FORSLAG FRA
TORGNY HAGERUP (FrP)
INNSTILLING
Bystyret avviser Hagerups forslag
Saksordfører: Aage Borrmann (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 11 stemmer (10FrP, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret avviser Hagerups forslag

Sak 22/07
GAMLE ILA SKOLE SOM FRIVILLIGHETENS HUS
INNSTILLING:
Forslaget om å se på mulighetene til å gjøre dem gamle skolestua i Ila om til Frivillighetens hus
avvises.
Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Fredrik Carstens (V) foreslo:
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en egen sak med tanke på å bevare gamle Ila skole.
Niklaus Haugrønning (H) og Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp det opprinnelige forslaget:
Bystyret ber Rådmannen se på muligheten til å gjøre den gamle skolestua i Ila om til Frivillighetens
hus( Huset der folk bryr seg),og der frivilligheten kan vise sitt rette ansikt.
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Jens Ivar Tronshart (Ap) foreslo tillegg (dersom Jenssens forslag blir vedtatt):
Saken sendes tilbake til formannskapet for avgjørelse.
Frank Jenssen, H
Bystyret ber om at rådmannen i samarbeid med de frivillige organisasjonene vurderer mulighetene for
etablering av et eget "Frivillighetens hus" i sentrum av byen.
Votering:
Haugrønnings/Nilsens forslag fikk 19 stemmer (18H, 1DEM) og falt.
Carstens’ forslag fikk 38 stemmer (18H, 15SV, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Jenssens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tronsharts forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret ber om at rådmannen i samarbeid med de frivillige organisasjonene vurderer mulighetene for
etablering av et eget "Frivillighetens hus" i sentrum av byen. Saken sendes tilbake til formannskapet
for avgjørelse.

Sak 24/07
BESTILLING - FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER
INNSTILLING
1. Bystyret ber rådmannen ved innarbeiding av de nye etiske retningslinjene, vedtatt av bystyret
25.01.2007, hensynta rapportens konklusjoner.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at de etiske retningslinjene blir gjort kjent blant alle ansatte i
Trondheim kommune og sikre at et kontinuerlig fokus på etiske problemstillinger i kommunen
ivaretas. Bystyret mener et av tiltakene skal være obligatorisk informasjon om de etiske
retningslinjene ved ansettelser. Sanksjonsformer som kan benyttes ved brudd på de etiske
retningslinjene må også gjøres kjent for de ansatte.
3. Bystyret mener det må gjennomføres etiske risikovurderinger minst annethvert år.
4. Bystyret ber rådmannen sørge for at det etableres kontrollrutiner som er med på sikre at de
etiske retningslinjene etterleves. De etablerte kontrollrutinene må evalueres jevnlig og eventuelt
forbedres.
5. Bystyret ber rådmannen gi tilbakemelding til formannskapet innen 01.03.08 om hvordan
rapportens konklusjoner er fulgt opp.
6. For øvrig tas rapporten til orientering.
Saksordfører: Fredrik Carstens (V)
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Bystyret ber rådmannen ved innarbeiding av de nye etiske retningslinjene, vedtatt av bystyret
25.01.2007, hensynta rapportens konklusjoner.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at de etiske retningslinjene blir gjort kjent blant alle ansatte i
Trondheim kommune og sikre at et kontinuerlig fokus på etiske problemstillinger i kommunen
ivaretas. Bystyret mener et av tiltakene skal være obligatorisk informasjon om de etiske
retningslinjene ved ansettelser. Sanksjonsformer som kan benyttes ved brudd på de etiske
retningslinjene må også gjøres kjent for de ansatte.
3. Bystyret mener det må gjennomføres etiske risikovurderinger minst annethvert år.
4. Bystyret ber rådmannen sørge for at det etableres kontrollrutiner som er med på sikre at de
etiske retningslinjene etterleves. De etablerte kontrollrutinene må evalueres jevnlig og eventuelt
forbedres.
5. Bystyret ber rådmannen gi tilbakemelding til formannskapet innen 01.03.08 om hvordan
rapportens konklusjoner er fulgt opp.
6. For øvrig tas rapporten til orientering.

Sak 25/07
SOSIALE LÅN
INNSTILLING
1. Bystyret er tilfreds med at rådmannen vil følge opp revisjonens anbefalinger.
2. Bystyret ber rådmannen rapportere tilbake til formannskapet innen 01.11.2007.
3. For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.
Saksordfører: Fredrik O. Carstens (V)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Bystyret går inn for at totalt utestående beløp (kr.21,5 millioner kr) på "sosiale lån" vurderes omgjort
til bidrag. Dette i hen hold til Lov om sosiale tjenester, og kommunens delegasjons reglement for
tildeling av økonomisk sosialhjelp. Eventuelle omgjøringsvedtak forutsetter en individuell vurdering.
Brynjulf Moe (V) foreslo:
Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av alle låneforhold inngått etter 01.01.2005 for å se
om disse er inngått i tråd med Finansavtaleloven.
Votering:
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Byrkjeflots forslag fikk 4 stemmer (2PP, 2RV) og falt.
Innstillingen pkt 1 ble vedtatt mot 10 stemmer (5SV, 2PP, 2RV, 1MDG).
Innstillingen pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Moes forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1.
2.
3.
4.

Bystyret er tilfreds med at rådmannen vil følge opp revisjonens anbefalinger.
Bystyret ber rådmannen rapportere tilbake til formannskapet innen 01.11.2007.
For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.
Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av alle låneforhold inngått etter 01.01.2005 for
å se om disse er inngått i tråd med Finansavtaleloven.

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
PRIVATE FORSLAG
1.

Ordfører foreslo privat forslag fra Harald Berg (FrP) oversendt kultur, idrett- og
friluftslivskomiteen.

KORTSPØRSMÅL
1.

Morten Kokaas (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om nok mat og ernæringsriktig mat ved
Trondheims sykehjem . Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm.

2.

Morten Kokaas (FrP) begrunnet sitt og Jorunn Kofoeds kortspørsmål om nok plasser,
bemanning og kvalitet på tjenestene i sykehjem og hjemmetjenester. Spørsmålet ble besvart av
kommunaldirektør Tor Åm.

3.

Terje Østhus (FrP) begrunnet sitt og Morten Kokaas’s kortspørsmål om bistand til
vanskeligstilte. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm.

INTERPELLASJONER
1

Arne Waldemar Olsen (PP) begrunnet sin interpellasjon om Utfyllingen av Grillstadfjæra.
Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
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2.

Frank Jenssen (H) begrunnet sin interpellasjon om Om eldreomsorgen og
”eldreomsorgskommisjon”. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm.
Frank Jenssen (H) tok opp sitt forslag fra formannskapet 17.04.2007:
Bystyret nedsetter en hurtigarbeidende tverrpolitisk kommisjon som i løpet av 4 uker
utarbeider forslag til hvordan betydelige midler kan omdisponeres til styrking av kvaliteten i
eldreomsorgen i Trondheim, både bemanning og utvidet tilbud.
Bystyrets ambisjon er at kommisjonen skal finne ca 120 millioner kroner som kan
omdisponeres til eldreomsorgen. Dette utgjør i underkant av 2% av kommunens driftsbudsjett
på 6,8 milliarder i 2007.
Rådmannen stiller med sekretariat for kommisjonen.
Forslag til fordeling av midlene forelegges formannskap og bystyre.
Kommisjonen gis følgende sammensetning, med en representant fra hvert parti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…………, leder
………….
………….
…………
…………
…………

Jens Ivar Tronshart (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret viser til den framtidsretta og brede satsinga som den enstemmig vedtatte eldreplanen
legger opp til.
Bystyret ber om at Rådmannen snarest legger fram en finansieringsplan for å oppfylle
eldreplanens mål.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Jenssens forslag fikk 34 stemmer (16H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) og falt
Tronsharts forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (2PP).
VEDTAK:
Bystyret viser til den framtidsretta og brede satsinga som den enstemmig vedtatte eldreplanen
legger opp til.
Bystyret ber om at Rådmannen snarest legger fram en finansieringsplan for å oppfylle
eldreplanens mål.

Sak 49/07
KVALITET OG KOSTNADER I BARNEVERNET I TRONDHEIM KOMMUNE
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INNSTILLING:
1. Bystyret tar saken om kvalitet og kostnader i barnevernet til etterretning
2. Bystyret mener at det så langt er overveiende positive erfaringer fra forsøket på en overføring av
barnevernoppgaver fra statlig til kommunalt nivå (Barnevernsforsøket). Dette ved at forsøket har
gitt grunnlag for bedre utnytting av kommunens kompetanse, grunnlag for mer helhetlige tjenester
og en mer sammenhengende tiltakskjede, samt ikke minst ved at kommunens helhetlige ansvar har
bidratt til bredere og mer grundige vurderinger av det enkeltes barns behov, raskere og lettere
tilgjengelighet når det gjelder tiltak, og en mer individuell tilpassing i forhold til det enkelte barns
behov.
Bystyret mener derfor at Barnevernsforsøket må videreføres, og ber derfor rådmannen om å
utarbeide søknad om forlengelse av barnevernsforsøket i Trondheim til 31.12. 2009.
3. Dersom søknaden imøtekommes, bes rådmannen legge frem egen sak for formannskapet med
avklaringer av mål og forutsetninger for forsøket i 2008 og 2009
4. Bystyret gir sin tilslutning til strategiene for videre utvikling av barneverntjenesten i
Trondheim, jfr p. 9 a-g i saksfremlegget, og legger til grunn at dette skal gi bedre, mer treffsikre
og mer effektive løsninger, og uten at dette skal innebære at innsatsen ikke blir tilpasset
barnas/brukernes behov.
5. Bystyret ber rådmannen legge frem en orientering for formannskapet om kvalitetsutviklingsprogrammet, herunder medie- og kommunikasjonsstrategien for barne- og familietjenesten.
Saksordfører: Lars Magnussen (H)
Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo:
1)Bystyret ber administrasjonen i større grad enn i dag søke etter mulige fosterhjem i barnets familie
og nettverk, noe som helt klart samsvarer med Befringutvalgets ønske.
2)Bystyret ber administrasjonen se på muligheten til å utarbeide forskrifter for barnevernet i
Trondheim kommune, som kan angi retning og rammer for hva som vektlegges, hvordan prosedyrer
skal være(info, rettshjelp) og like viktig hva som ikke skal gjøres.
Meningen med forslaget er å ”lukke” igjen det store handlingsrommet som dagens lov om
barneverntjeneste gir de ansatte i barnevernet.
Brynjulf Moe (V) fremmet følgende merknad pva V:
Bystyret viser til at en ikke ubetydelig del av barnevernets ressursinnsats er rettet inn mot ungdom i
aldersgruppen 18-23 år, og til at Bystyret tidligere har avvist forslag om reduksjoner i
barneverntiltakene for denne aldersgruppen. Bystyret mener det er viktig at innsatsen overfor denne
gruppen videreføres, også etter at det etableres et tettere samarbeid med NAV og helse/velferd, og
forutsetter derfor at tilbudet og kvaliteten i tilbudet overfor denne aldersgruppen videreføres.
Anne Grete Haugan (RV) foreslo:
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Primært pkt g: Bystyret bevilger 7 mill i ekstrabevilgning til barne- og familietjenestene fra
udisponerte midler kraftfondet 2006.
Sekundært pkt g: Det legges til grunn at aktivitets- og utgiftsveksten i barnevernet skal møtes
gjennom økt tverrfaglig samarbeid og sekundærforebyggende innsats uten enkeltvedtak.
Barn og unges behov for hjelp skal i sterkere grad møtes med tidlige tiltak i hjem og nærmiljø.
Måloppnåelsen understøttes med verktøy for økonomistyring og månedlig administrativ rapportering.
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) foreslo pva Ap, Sp, RV, MDG, DEM:
Bystyret ber oppvekstkomiteen vurdere et opplegg for en bred høring om barnevernet. I arbeidet
med høringen bes oppvekstkomiteen se på erfaringene fra høringen som er gjennomført i Bergen.
Høringen skal få fram erfaringer, som kan danne grunnlag for videre kvalitetssikring og
kompetanseheving i barnevernet.
Thomas Jacobsson (FrP) foreslo endring til innstillingen pkt 1:
Bystyret tar saken om kvalitet og kostnader i barnevernet til orientering.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp, RV, MDG (bokstav h):
Bystyret ber om at rådmannen i budsjett for 2008 legger inn midler til å utarbeide en
evalueringsrapport. Denne rapporten skal ha fokus på hvordan brukerne, dvs barna og familiene,
opplever og erfarer barnevernstjenestene. Evalueringen skal utføres av eksterne.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Jacobssons forslag ble innstillingen vedtatt mot
19 stemmer (1H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2RV, 1DEM) avgitt for Jacobssons forslag.
Innstillingen pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Haugans pimære forslag g fikk 2 stemmer og falt.
Haugans sekundære forslag g, 1. setning, ble enstemmig vedtatt.
Haugans sekundære forslag g, 2. og 3. setning, fikk 2 stemmer og falt.
Kvikshaug Berntsens forslag h ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Nilsens forslag 1 fikk 11 (10FrP, 1DEM) stemmer og falt.
Nilsens forslag 2 fikk 11 (10FrP, 1DEM) stemmer og falt.
Moe Bjørnbets forslag ble enstemmig vedtatt.
Ap, H, SV, FrP, KrF, Sp, PP, RV, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra V.

VEDTAK:
1. Bystyret tar saken om kvalitet og kostnader i barnevernet til etterretning
2. Bystyret mener at det så langt er overveiende positive erfaringer fra forsøket på en overføring av
barnevernoppgaver fra statlig til kommunalt nivå (Barnevernsforsøket). Dette ved at forsøket har
gitt grunnlag for bedre utnytting av kommunens kompetanse, grunnlag for mer helhetlige tjenester
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og en mer sammenhengende tiltakskjede, samt ikke minst ved at kommunens helhetlige ansvar har
bidratt til bredere og mer grundige vurderinger av det enkeltes barns behov, raskere og lettere
tilgjengelighet når det gjelder tiltak, og en mer individuell tilpassing i forhold til det enkelte barns
behov.
Bystyret mener derfor at Barnevernsforsøket må videreføres, og ber derfor rådmannen om å
utarbeide søknad om forlengelse av barnevernsforsøket i Trondheim til 31.12. 2009.
3. Dersom søknaden imøtekommes, bes rådmannen legge frem egen sak for formannskapet med
avklaringer av mål og forutsetninger for forsøket i 2008 og 2009
4.

Bystyret gir sin tilslutning til strategiene for videre utvikling av barneverntjenesten i
Trondheim, jfr p. 9 a-g i saksfremlegget, og legger til grunn at dette skal gi bedre, mer
treffsikre og mer effektive løsninger, og uten at dette skal innebære at innsatsen ikke blir
tilpasset barnas/brukernes behov.
Til pkt g: Det legges til grunn at aktivitets- og utgiftsveksten i barnevernet skal møtes gjennom
økt tverrfaglig samarbeid og sekundærforebyggende innsats uten enkeltvedtak.
Nytt pkt h: Bystyret ber om at rådmannen i budsjett for 2008 legger inn midler til å utarbeide
en evalueringsrapport. Denne rapporten skal ha fokus på hvordan brukerne, dvs barna og
familiene, opplever og erfarer barnevernstjenestene. Evalueringen skal utføres av eksterne.

5.

Bystyret ber rådmannen legge frem en orientering for formannskapet om kvalitetsutviklingsprogrammet, herunder medie- og kommunikasjonsstrategien for barne- og familietjenesten.

6.

Bystyret ber oppvekstkomiteen vurdere et opplegg for en bred høring om barnevernet. I
arbeidet med høringen bes oppvekstkomiteen se på erfaringene fra høringen som er
gjennomført i Bergen. Høringen skal få fram erfaringer, som kan danne grunnlag for videre
kvalitetssikring og kompetanseheving i barnevernet.

FLERTALLSMERKNAD – V, Ap, H, SV, FrP, KrF, Sp, PP, RV, MDG, DEM:
Bystyret viser til at en ikke ubetydelig del av barnevernets ressursinnsats er rettet inn mot ungdom i
aldersgruppen 18-23 år, og til at Bystyret tidligere har avvist forslag om reduksjoner i
barneverntiltakene for denne aldersgruppen. Bystyret mener det er viktig at innsatsen overfor denne
gruppen videreføres, også etter at det etableres et tettere samarbeid med NAV og helse/velferd, og
forutsetter derfor at tilbudet og kvaliteten i tilbudet overfor denne aldersgruppen videreføres.

Sak 50/07
E6 ØST/NORDRE AVLASTNINGSVEG, OMRÅDET BRATTØRA-NYHAVNA MED
NY BRU OVER NIDELVA, FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
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Bystyret vedtar forslag til endret reguleringsplan for E6 øst/Nordre avlastningsveg, området BrattøraNyhavna med ny bru over Nidelva som vist på kart i målestokk 1:1000, merket og fremmet av
Statens Vegvesen Region Midt og Trondheim kommune, og utarbeidet av Vianova AS, sist endret
23.02.07. Reguleringsbestemmelser er senest datert 23.02.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2.
Saksordfører: Rie Wester (SV)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo ny rekkefølgebestemmelse i §5.2:
Det skal være etablert en tilfredsstilende kulvertløsning under Nordre avlastningsvei før brua
godkjennes tatt i bruk.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag fikk 22 stemmer (15SV, 1KrF, 2PP, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til endret reguleringsplan for E6 øst/Nordre avlastningsveg, området BrattøraNyhavna med ny bru over Nidelva som vist på kart i målestokk 1:1000, merket og fremmet av
Statens Vegvesen Region Midt og Trondheim kommune, og utarbeidet av Vianova AS, sist endret
23.02.07. Reguleringsbestemmelser er senest datert 23.02.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2.

Sak 51/07
INNBYGGERINITIATIV- ANMODNING OM STANS I OPPFØLGINGEN AV
ULOVLIGE BYGGESAKER VED JONSVATNET
INNSTILLING:
Bystyret etterkommer ikke anmodningen fra innbyggere ved Jonsvatnet mottatt 20.02.2007 om å
stoppe oppfølging av ulovlighetssaker etter plan- og bygningsloven ved Jonsvatnet.
Saksordfører: Ola Lenes (Ap).
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok pva FrP og DEM opp sitt forslag fra formannskapet
13.3.2007:
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1.
2.

Bystyret ber om at det forberedes en ny behandling i bygningsrådet for de 7 aktuelle
enkeltsakene med hensyn til spørsmålet om bostatus på eiendommene.
Bystyret vedtar at det nedsettes en tverrfaglig ressursgruppe fra kommunen som skal bistå de
berørte i oppfølgingen av disse sakene. Ressursgruppen skal bestå av personer fra ulike
aktuelle tjenesteområder, og skal kunne fungere som et kontaktpunkt for de involverte opp
mot kommunen. Hensikten skal være å sikre de berørte gode løsninger i oppfølgingen – både
av sosial, helsemessig og teknisk karakter, samtidig som en skal sikre et forutsigbart
kontaktpunkt mot kommunen for alle aspektene i disse sakene.

Votering:
Dahlberg Hauges forslag 1 fikk stemmer (1H, 10FrP, 1DEM) og falt.
Dahlberg Hauges forslag 2, 1. setning, fikk 14 stemmer (1H, 10FrP, 1RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
Dahlberg Hauges forslag 2, 2. og 3. setning, fikk 12 stemmer (1H, 10FrP, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 12 stemmer (1H, 10FrP, 1DEM).

VEDTAK:
Bystyret etterkommer ikke anmodningen fra innbyggere ved Jonsvatnet mottatt 20.02.2007 om å
stoppe oppfølging av ulovlighetssaker etter plan- og bygningsloven ved Jonsvatnet.

Sak 52/07
BERGHEIM BOLIGOMRÅDER-B4-B7-B8. GODKJENNING AV
KJØPEKONTRAKTER FOR SALG AV BOLIGTOMTER.
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner kjøpekontraktene mellom kommunen og Prora Eiendom AS, E.G Bygg
TrondheimAS og Villaservice AS om salg av h.h.v. boligtomtene B4, B7 og B8 på Bergheim.
Saksordfører: Roy Lund (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner kjøpekontraktene mellom kommunen og Prora Eiendom AS, E.G Bygg
TrondheimAS og Villaservice AS om salg av h.h.v. boligtomtene B4, B7 og B8 på Bergheim.
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Sak 32/07
SALG AV STEINERSKOLEN - MELLOMILA 1A/7B
INNSTILLING:
Trondheim kommune tilbyr Steinerskolen å kjøpe Mellomila 1a og 7b for kr 16 mill., påheftet
tidsubegrenset tilbakekjøpsrett ved bruksendring.
Saksordfører: Roy Lund (Ap)
Behandling:
Notat fra Trondheim eiendom datert 26.04.2007 ble delt ut på møtet.
Jens Ivar Tronshart (Ap) foreslo pva Ap og Sp:
Siden to uavhengige takster gir en svært forskjellig verdivurdering av eiendommen, ber bystyret
rådmannen å gjennomføre to nye, uavhengige takster for Trondheim kommune sin regning basert på
godt definerte kriterier. Saken sendes tilbake til formannskapet, som fastsetter tilbudet på basis av de
nye takstene.
Votering:
Tronsharts tilbakesendelsesforslag fikk 33 stemmer (28Ap, 3Sp, 2RV) og falt.
Frank Jenssen (H) foreslo pva H, SV, FrP, KrF, PP, V, MDG, DEM:
1.
Bystyret har vurdert alle de ulike foreliggende takster, og mener på bakgrunn av disse at 12
mill kroner vil være en forsvarlig salgssum, blant annet hensyntatt at det også heftes på en
nærmere angitt tilbakekjøpsklausul som legger begrensninger på eiendommens anvendelse og
eierens utnyttelsesmuligheter.
2.
Steinerskolen tilbys derfor å kjøpe Mellomila 1a og 7b for kr 12 millioner, påheftet
tidsubegrenset tilbakekjøpsrett ved bruksendring til opprinnelig kjøpesum med omkostninger,
hensyntatt bygningsmessige investeringer avskrevet over 20 år og normal prisstigning ut fra
offentlig indeksregulering e.l.
3.
Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelige betingelser.
- Arne W. Olsen (PP) og Harald Berg (FrP) fratrådte. 83 medlemmer til stede.
Votering:
Jenssens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (2RV).
VEDTAK:
1.

Bystyret har vurdert alle de ulike foreliggende takster, og mener på bakgrunn av disse at 12
mill kroner vil være en forsvarlig salgssum, blant annet hensyntatt at det også heftes på en
nærmere angitt tilbakekjøpsklausul som legger begrensninger på eiendommens anvendelse og
eierens utnyttelsesmuligheter.

Møteprotokoll for Bystyret, 26.04.2007 (07/13218)

27

Trondheim kommune
2.

Steinerskolen tilbys derfor å kjøpe Mellomila 1a og 7b for kr 12 millioner, påheftet
tidsubegrenset tilbakekjøpsrett ved bruksendring til opprinnelig kjøpesum med omkostninger,
hensyntatt bygningsmessige investeringer avskrevet over 20 år og normal prisstigning ut fra
offentlig indeksregulering e.l.
Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelige betingelser.

3.

-

Kristen Mo (H) fratrådte. 82 medlemmer til stede.

Sak 26/07
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL
INNSTILLING
Selskapskontroll i Trondheim kommune i medhold av kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80
gjennomføres i 2007 på følgende måte :
1. Det gjennomføres eierskapskontroll i Trondheim Interkommunale Havn IKS.
2. Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Olavshallen AS og Trondheim Kino AS.
3. Det foretas en gjennomgang av kommunens system og rutiner for oppfølging av eierinteressene,
spesielt i deleide selskaper som representerer store verdier for Trondheim kommune.
4. For øvrig kan kontrollkomiteen i den grad det finnes nødvendig, foreta undersøkelser i
interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der kommunen
alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene.
5. Bystyret delegerer til kontrollkomiteen å foreta endringer i planen i løpet av planperioden, jf.
forskrift om kontrollutvalg § 13, 2. ledd.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Selskapskontroll i Trondheim kommune i medhold av kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80
gjennomføres i 2007 på følgende måte :
1. Det gjennomføres eierskapskontroll i Trondheim Interkommunale Havn IKS.
2. Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Olavshallen AS og Trondheim Kino AS.
3. Det foretas en gjennomgang av kommunens system og rutiner for oppfølging av eierinteressene,
spesielt i deleide selskaper som representerer store verdier for Trondheim kommune.
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4. For øvrig kan kontrollkomiteen i den grad det finnes nødvendig, foreta undersøkelser i
interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der kommunen
alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene.
5. Bystyret delegerer til kontrollkomiteen å foreta endringer i planen i løpet av planperioden, jf.
forskrift om kontrollutvalg § 13, 2. ledd.

Sak 29/07
ETABLERING AV EN FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE SOM
INTERKOMMUNALT SELSKAP
INNSTILLING:
1. Trondheim kommune deltar ikke i etableringa av en felles bedriftshelsetjeneste som
interkommunalt selskap nå.
2. Rådmannen bes legge fram forslag innen 1.9.2007 til hvordan bedriftshelsetjenesten kan
utvikles, organiseres og settes i stand til å drive et godt og effektivt helse- miljø og
sikkerhetsarbeid, med særlig fokus på å forebygge sykefravær.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV, H, FrP følger saken videre:
Merknadsstillerne mener at Trondheim kommune står overfor store utfordringer innenfor HMSarbeidet, og at dette feltet må styrkes. Det er nødvendig å vurdere både organisering, ressursbruk,
kompetansebehov, dimensjonering, arbeidsoppgaver og andre forhold, med sikte på å forbedre
dette arbeidet og sikre at det holder høyt faglig nivå.
Rådmannen bør vurdere om det skal etableres en egen HMS/arbeidsmiljøenhet som at opp i seg en
styrket bedriftshelsetjeneste og deler av personaltjenesten som arbeider med forebyggende
arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær.
Saksordfører: Bjørn Morten Yseteng (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KrF, Sp, V, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden.
VEDTAK:
1. Trondheim kommune deltar ikke i etableringa av en felles bedriftshelsetjeneste som
interkommunalt selskap nå.
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2. Rådmannen bes legge fram forslag innen 1.9.2007 til hvordan bedriftshelsetjenesten kan
utvikles, organiseres og settes i stand til å drive et godt og effektivt helse- miljø og
sikkerhetsarbeid, med særlig fokus på å forebygge sykefravær.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H, FrP, KrF, Sp, V, DEM:
Bystyret mener at Trondheim kommune står overfor store utfordringer innenfor HMS-arbeidet, og at
dette feltet må styrkes. Det er nødvendig å vurdere både organisering, ressursbruk,
kompetansebehov, dimensjonering, arbeidsoppgaver og andre forhold, med sikte på å forbedre
dette arbeidet og sikre at det holder høyt faglig nivå.
Rådmannen bør vurdere om det skal etableres en egen HMS/arbeidsmiljøenhet som at opp i seg en
styrket bedriftshelsetjeneste og deler av personaltjenesten som arbeider med forebyggende
arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær.

Sak 44/07
HUSEBY GÅRD GNR 196 BNR 1, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Huseby gård, gnr 196 bnr 1.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Per Solem Arkitektkontor AS, datert 19.05.06,
sist endret 12.02.2007 og i bestemmelser sist endret 12.02.2007.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Huseby gård, gnr 196 bnr 1.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Per Solem Arkitektkontor AS, datert 19.05.06,
sist endret 12.02.2007 og i bestemmelser sist endret 12.02.2007.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2.

Sak 55/07
ÅRSMELDING 2006 - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
INNSTILLING::
Bystyret tar årsmelding for 2006 fra Kommunalt råd for funksjonshemmede til orientering.
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Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK::
Bystyret tar årsmelding for 2006 fra Kommunalt råd for funksjonshemmede til orientering.

Sak 38/07
IT-STRATEGI FOR PERIODEN 2007-2010
INNSTILLING:
Bystyret vedtar IT-strategi 2007-2010
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 48/07
BRUK AV GAT-TURNUS I TRONDHEIM KOMMUNE
INNSTILLING:
1. Bystyret påpeker viktigheten av at drift og endringer i GAT-turnus blir tilstrekkelig ivaretatt.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at GAT-turnus brukes for å oppfylle lov- og avtaleverk.
3. Bystyret ber rådmannen utarbeide felles rutiner og føre tilsyn med at rutinene følges.
4. Bystyert ber rådmannen om at det innen 15.03.2008 gis tilbakemelding til formannskapet om
hvordan rapportens anbefalinger har blitt fulgt opp.
5. For øvrig tas rapporten til orientering.
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 53/07
TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS - REDEGJØRELSE
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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 utsettes

Sak 27/07
TRONDHEIM KOMMUNE OG KOMPETANSEPOLITIKKEN
INNSTILLING:
• Bystyret tar til etterretning at rådmannen iverksetter ”programfag til valg” i samarbeid med
Sør-Trøndelag fylkeskommune for å bedre rådgivingen og forebygge dropout i overgangen
mellom grunnskolen og den videregående skolen.
•

Bystyret imøteser varslet sak om ”Voksenopplæring mot 2015”, om et helhetlig tilbud til
grupper som trenger en ekstra innsats.

•

Bystyret imøteser sak om rekruttering til arbeid i eldreomsorgen. Bystyret peker på at dette
er en av de største utfordringene for kommunen i et 15-årsperspektiv.

•

Bystyret tar til etterretning at kommende kommuneplan vil ha kunnskap og kompetanse som
sentrale verdier.

Bystyret tar til orientering at Rådmannen har opprettet et internt nettverk for strategisk kompetanse,
for å utvikle strategier og fordele ansvar i kommunens egen kompetanseoppbygging.
Saksordfører: Lars Magnussen (H)
Behandling:
Saken utsettes

Sak 36/07
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KONGENS GT. 106, SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
INNSTILLING
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Kongens gate 106, gnr 402 bnr
356, jf lov om eiendomsskatt § 7.
Saksordfører: Bjørn Morten Yseteng (H)
Behandling:
Saken utsettes

Sak 37/07
KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING
FOR 2006.
INNSTILLING:
1.
Bystyret tar Kraftfondet – Trondheim kommune årsregnskap / årsberetning for 2006 til
orientering.
2.

Bystyret tar til orientering disponeringen av fondets avkastning slik det framgår av
saksframstillingen, blant annet tabell 4.1. Endelig vedtak gjøres ved behandlingen av
Trondheim kommunes regnskap og årsberetning for år 2006 – bystyrets møte i juni 2007.

Saksordfører: Harriet Tøndel (SV)
Behandling:
Saken utsettes

Sak 54/07
ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2006
INNSTILLING:
1. Bystyret tar Klientutvalgets årsrapport for 2006 til orientering.
2. Bystyret ber Rådmannen om en sak, innen juni 2007, som avklarer dagens praksis med
anbud på rusbehandlingsplasser kontra fritt kjøp i markedet.
Saksordfører Jon Steinar Gudmundsson (H)
Behandling:
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Saken utsettes

Sak 56/07
ÅRSMELDING 2006 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM
INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding for 2006 fra Eldrerådet til orientering.
Saksordfører: Gerda Rekstad (Ap)
Behandling:
Saken utsettes

Møtet hevet kl. 2240

Rita Ottervik
Ordfører

Frank Jenssen
Kari Aarnes
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