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Fra sekretariatet:

Kari Aarnes

Til stede 82 representanter ved møtestart.
De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om tilleggssak lagt ut på plassene: Sak 47/07 ENDRING I STYRET FOR
TRONDHEIM PARKERING KF.
Innkalling og sakliste med nevnte tilleggssak ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om at det til dagens møte var forespørsel fra Uglamarka interessegruppe og
Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon om å få møte ordfører og gruppelederne i forbindelse
med bystyremøtet. Gruppene ble møtt av gruppelederne i forkant av bystyrets møte. Varaordfører
Knut Fagerbakke (SV) orienterte om møtet. Det materiell som ble levert, var lagt ut på plassene.
Ordfører opplyste om at det var meldt følgende inhabiliteter til dagens møte:
Morten Ellefsen (FrP) inhabil i sak 43/07 jf forvaltningslovens §6e, styremedlem i Trondheim
bussterminal, som er part i saken.
Rune Olsø (Ap) inhabil i sak 43/07 jf forvaltningslovens §6e, ledende stilling i Entra eiendom, som er
part i saken.
I sak 32/07 er Christian Wiigs (H) habilitet vurdert og funnet i orden. Tilsvarende i sak 40/07 der
Jan Prestmos (H) 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: 46/07, 17/07, 39/07, 40/07, 41/07,
42/07, 44/07, 45/07, 151/07, 28/07, 33/07, 34/07, 35/07. Sak 43/07 Brattørkaia tas om første sak
etter interpellasjonstimen pga inhabilitet.

Det var meldt følgende ”Private forslag”. (jnr. 07/138)
1. Fra Thomas Jacobsson og Torgny Hagerup (FrP):
Forslag om folkeavstemming om å endre byens navn fra Trondheim til Trondhjem samtidig med
kommunevalget 2007.
2. Fra Kristian Dahlberg Hauge, Morten Ellefsen og Thomas Jacobsson (FrP):
Valgfritt sidemål i Trondheimsskolen
Stortingsdebattene omkring valgfritt sidemål fokuserer på at initiativ til å gjøre sidemålet valgfritt bør
komme nedenfra. Flere kommuner og fylkeskommuner har gjennom politiske vedtak tatt slikt initiativ
for å søke om fritak for obligatorisk skriftlig sidemålsundervisning.

Det var meldt følgende ”Kortspørsmål”. (jnr. 07/138)
1. Fra Morten Kokaas (FrP):
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Hvordan vil ordføreren sikre at de døve/døvblinde brukerne kan dra nytte av og få en god
aktivitørtjeneste ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger?
2. Fra Anne Grete Haugan (RV):
Familier med behov for avlastning
Hva mener ordføreren kan gjøres for familiene som har behov for avlastning i 2007?
3. Fra Kristen Mo (H):
Evaluering av avtalen mellom Trondheim kommune og Fagforbundet
Vil ordføreren legge frem for bystyret evaluering av avtalen mellom
Trondheim kommune og Fagforbundet?
4. Fra Fredrik Carstens (V):
Trakassering av homofile
I Adresseavisen 23. mars uttrykker ordføreren at hun er rystet over den trakasseringen av homofile
som har funnet sted i Trondheim i det siste. Samtidig sies det at en er nærmere tiltak for å bekjempe
slik trakasseringen. Kan ordføreren redegjøre for hvilke tiltak dette dreier seg om?

Det var meldt følgende ”Interpellasjoner”. (jnr. 07/138)
1. Fra Fredrik Carstens (V):
Musikk- og kulturskoleundervisning i skoletida
Hvordan ser ordføreren på muligheten til å få til en ordning der musikk- og kulturskolen kan tilby
undervisning i den ordinære skoletida?
2. Fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP):
Skattefritak for arbeidsgiverbetalte periodekort på arbeidsreiser med kollektivtrafikk?
1. Er ordføreren enig i at en endring i skattereglene, hvor det innføres fradragsrett uten
fordelsbeskatning for arbeidsgivers dekning av utgifter til periodekort for arbeidsreiser med
kollektivtrafikk, kan være et positivt bidrag til økte kollektivtransportandeler?
2. Et enstemmig Oslo bystyre har gitt sin tilslutning til et tverrpolitisk initiativ for å oppnå dette
gjennom nødvendige endringer i skattereglene. Vil ordføreren ta tilsvarende initiativ overfor
regjeringen ved finansministeren med sikte på å få til en slik skatteregelendring?
3. Fra Tore A Torp (H):
12-punkts plan for miljø- og klima-tiltak i Trondheim
Det er mulig å redusere utslippene gjennom mange tiltak, uten at vi samtidig må redusere vår
levestandard. Trondheim kommune kan starte med dette nå, uten å måtte vente på at regjeringen blir
enig med seg selv om hvordan den skal få utslippene i Norge ned.
4. Fra Hilde Opoku (SV):
Økologisk mat ved Trondheims storkjøkken, skoler og barnehager
Hvordan stiller Ordføreren seg til en forpliktende målsetting om økologisk mat i Trondheim
kommune sitt storkjøkken, kantiner, skoler og barnehager?
5. Fra Frank Jenssen (H):
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Jordmortjenesten i Trondheim
Er ordføreren enig i at det er bekymringsfullt at Trondheim kommune ikke kan tilby tilstrekkelig
jordmortjenester, og at dette forsterkes ved de planlagte kuttene ved fødeavdelingen ved St Olavs
Hospital?
Vil ordføreren ta initiativ til at Trondheim kommune kan styrke tilbudet til gravide og nybakte mødre
på disse områdene?
Dagens kulturinnslag fra Musikk- og kulturskolen var ved Kari Eline Strandjord, fløyte, Henning
Øfstend, fiolin, Magnus Tingulstad, bratsj og Tabita Berglund, cello. De spilte Wolfgang Amadeus
Mozarts Kvartett for fløyte, fiolin, bratsj og cello i D-dur, Kv 285 1. sats – Allegro.
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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

17/07

01/34066
ROTVOLL NEDRE DEL AV EIENDOM GNR 16 BNR 1 FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING

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

28/07

07/9516
NYE NARDO SKOLE OG BARNEHAGE

29/07

06/35469
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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

32/07

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

33/07

05/31445
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI, NY ISHALL - SØR
TRØNDELAG ISHOCKEYKRETS

34/07

05/33578
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - BRATSBERG IL, 7 ER
KUNSTGRESS

35/07

06/30441
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - STEINERBARNEHAGEN
ROTNISSEN

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

39/07

06/31475
PERSAUNET, OMRÅDE B6, ENDRING AV
REGULERINGSBESTEMMELSER

40/07

06/43142
KYVANNSVEGEN 12, "MYRA", NYTT FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN

41/07

04/23825
TONSTADBRINKEN 20, GNR 323 BNR 7, REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
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42/07

06/24893
RINGVÅL BARNEHAGE OG UTFARTSPARKERING, GNR 156/1 OG
156/11

43/07

04/597
BRATTØRKAIA, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY
TVERRFORBINDELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

44/07

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

45/07

06/36835
GRANÅSVEGEN, BRØSET SKOLE OG BARNEHAGE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

46/07

06/16582
FORSLAG OM NY ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN FOR
TRONDHEIM MED BAKGRUNN I ET KLIMASAMARBEID MED
NTNU

47/07

03/26685
NYTT VALGOPPGJØR / DIV ENDRINGER I UTVALG.
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Sak 46/07
FORSLAG OM NY ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN FOR TRONDHEIM
MED BAKGRUNN I ET KLIMASAMARBEID MED NTNU
INNSTILLING:
1.
Bystyret tar rapporten "Energibruk og klimautslipp i Trondheim" til etterretning.
2.
Trondheim Kommune må, som teknologihovedstad, ligge i forkant når det gjelder å møte de
utfordringer klimaendringene stiller oss overfor. Næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner,
forskningsmiljøer og andre grupper i lokalsamfunnet må trekkes inn i arbeidet med å redusere
direkte så vel som indirekte utslipp av klimagasser.
3.
Rådmannen fortsetter sammen med blant annet INDECOL, NTNU, å utvikle de verktøy
rapporten beskriver, med sikte på å kunne føre løpende oversikt over utviklingen av
klimautslippene i Trondheim.
4.
Rådmannen utarbeider en ny klimahandlingsplan for framlegging våren 2008. Planen må
identifisere realiserbare tiltak innen områder som Trondheim Kommune kan påvirke, med
sikte på minst å innfri de målsettinger som ligger i Lavutslippsutvalgets rapport (NOU
2006:18).
5.
Det søkes støtte fra Enova til utarbeidelse av klimahandlingsplanen. Dessuten må en del av
klimautvalgets midler, kr 150 000, som er avsatt på årets budsjett til klimahøring og oppfølging
av samarbeidet med INDECOL, kunne anvendes til arbeidet med planen.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, SV, FrP, KrF, V, RV, MDG, DEM:
Bystyret beklager at rådmannen ikke har gjengitt klimautvalgets vedtak i saksframstillingen.
Saksordfører: Jan Bojer Vindheim (MDG)
Behandling:
Hilde Opoku (SV) fremmet følgende merknad pva SV:
Tiltak som er ferdig utarbeidet av rådmannen legges fortløpende fram for politisk behandling slik at
igangsetting kan skje så raskt som mulig.
Harald Berg (FrP) tok opp rådmannens opprinnelige innstilling:
1.
Bystyret tar klimarapporten til Program for Industriell økologi (IndEcol) ved NTNU til
orientering.
2.
Bystyret ber Rådmannen om å utarbeide en ny kortfattet energi- og klimahandlingsplan med
fokus på utslippskilder hvor kommunen har virkemidler til å påvirke utslippene. Planen skal
legges fram til politisk behandling i løpet av våren 2008. Planen skal søkes finansiert blant
annet med støtte fra Enova.
3.
I årets budsjett er det avsatt kr 150.000 til å ferdigutvikle registreringsverktøyene til IndEcol
samt til en klimahøring. Bystyret ber om at disse midlene inngår i arbeidet med en ny energiog klimahandlingsplan. Midlene skal anvendes til videre utredningsbehov knyttet til lokalt
klimagassregnskap, hvor oppfølging av verktøyene til IndEcol inngår.
Votering:
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Ved alternativ votering mellom innstillingen og Bergs forslag ble innstillingen vedtatt mot 11 stemmer
(10FrP, 1DEM) avgitt for Bergs forslag.
Sp, PP sluttet seg til flertallsmerknaden.
Ap, H, KrF, Sp, V, RV, PP, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra SV.
VEDTAK:
1.
2.

3.

4.

5.

Bystyret tar rapporten "Energibruk og klimautslipp i Trondheim" til etterretning.
Trondheim Kommune må, som teknologihovedstad, ligge i forkant når det gjelder å møte de
utfordringer klimaendringene stiller oss overfor. Næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner,
forskningsmiljøer og andre grupper i lokalsamfunnet må trekkes inn i arbeidet med å redusere
direkte så vel som indirekte utslipp av klimagasser.
Rådmannen fortsetter sammen med blant annet INDECOL, NTNU, å utvikle de verktøy
rapporten beskriver, med sikte på å kunne føre løpende oversikt over utviklingen av
klimautslippene i Trondheim.
Rådmannen utarbeider en ny klimahandlingsplan for framlegging våren 2008. Planen må
identifisere realiserbare tiltak innen områder som Trondheim Kommune kan påvirke, med
sikte på minst å innfri de målsettinger som ligger i Lavutslippsutvalgets rapport (NOU
2006:18).
Det søkes støtte fra Enova til utarbeidelse av klimahandlingsplanen. Dessuten må en del av
klimautvalgets midler, kr 150 000, som er avsatt på årets budsjett til klimahøring og oppfølging
av samarbeidet med INDECOL, kunne anvendes til arbeidet med planen.

FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, SV, FrP, KrF, V, RV, MDG, DEM, Sp, PP:
Bystyret beklager at rådmannen ikke har gjengitt klimautvalgets vedtak i saksframstillingen.
FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, H, KrF, Sp, V, RV, PP, MDG, DEM:
Tiltak som er ferdig utarbeidet av rådmannen legges fortløpende fram for politisk behandling slik at
igangsetting kan skje så raskt som mulig.

Sak 17/07
ROTVOLL NEDRE DEL AV EIENDOM GNR 16 BNR 1 FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Rotvoll nedre, deler av eiendom gnr./bnr.
16/1, som vist på kart i målestokk 1:1000, merket ROJO arkitekter as datert 14.04.2005, sist
endret 02.11.2006 og i bestemmelser sist endret 06.11.2006.
Bystyret slutter seg til Rådmannens innstilling, men mener at bebyggelsen i det aktuelle
utbyggingsområdet ikke skal overskride 2 etasjer, i samsvar med kommunedelplan for Lade,
Leangen og Rotvoll § 9.3-2.
Setningen "Bebyggelsen skal i prinsipp plasseres som vist på illustrasjonsplan datert 10.10.06" tas ut
av reg.best. §3.1.3.
§ 3.2.2 Felt B tillates bebygd med maksimal tomteutnyttelse på TU 70 %
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§3.3.2 I felt B tillates oppført bebyggelse i maksimum 2 etasjer med maksimum gesimshøyde 7 m
fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Koteangivelse av maksimum gesimshøyde skal fastsettes i
bebyggelsesplan for området.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Ola Lenes (Ap)
Behandling:
Kristen Mo (H) foreslo rådmannens opprinnelige innstilling.
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Rotvoll nedre, deler av eiendom gnr./bnr.
16/1, som vist på kart i målestokk 1:1000, merket ROJO arkitekter as datert 14.04.2005, sist
endret 02.11.2006 og i bestemmelser sist endret 06.11.2006.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Mos forslag ble innstillingen vedtatt mot 28 stemmer
(18H, 10FrP) avgitt for Mos forslag.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Rotvoll nedre, deler av eiendom gnr./bnr.
16/1, som vist på kart i målestokk 1:1000, merket ROJO arkitekter as datert 14.04.2005, sist
endret 02.11.2006 og i bestemmelser sist endret 06.11.2006.
Bystyret slutter seg til Rådmannens innstilling, men mener at bebyggelsen i det aktuelle
utbyggingsområdet ikke skal overskride 2 etasjer, i samsvar med kommunedelplan for Lade,
Leangen og Rotvoll § 9.3-2.
Setningen "Bebyggelsen skal i prinsipp plasseres som vist på illustrasjonsplan datert 10.10.06" tas ut
av reg.best. §3.1.3.
§ 3.2.2 Felt B tillates bebygd med maksimal tomteutnyttelse på TU 70 %
§3.3.2 I felt B tillates oppført bebyggelse i maksimum 2 etasjer med maksimum gesimshøyde 7 m
fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Koteangivelse av maksimum gesimshøyde skal fastsettes i
bebyggelsesplan for området.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.

-

Metin Bardakci (SV) og Kenneth Brodal (SV) tiltrådte. 84 medlemmer til stede.

Sak 39/07
PERSAUNET, OMRÅDE B6, ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER
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INNSTILLING:
Bystyret vedtar å endre reguleringsbestemmelsene for Persaunet, plan R 455, § 3.1.3, 1. avsnitt og §
3.5.2.
Reguleringsplankart og øvrige reguleringsplanbestemmelser vedtatt 26.08.2004 endres ikke.
Leilighetene skal oppfylle Husbankens krav til omsorgsboliger.
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Torild Bjørlykke (H)
Behandling:
Morten Kokaas (FrP) foreslo:
Setning 3 i innstillingen: ”Leilighetene skal oppfylle Husbankens krav til omsorgsboliger” strykes.
Votering:
Innstillingen unntatt 3. setning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen 3. setning ble vedtatt mot 11 stemmer (10FrP, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret vedtar å endre reguleringsbestemmelsene for Persaunet, plan R 455, § 3.1.3, 1. avsnitt og §
3.5.2.
Reguleringsplankart og øvrige reguleringsplanbestemmelser vedtatt 26.08.2004 endres ikke.
Leilighetene skal oppfylle Husbankens krav til omsorgsboliger.
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Sak 41/07
TONSTADBRINKEN 20, GNR 323 BNR 7, REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Tonstadbrinken 20 med bestemmelser som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Arkiplan AS, datert 15.12.05 senest datert 20.12.06 med bestemmelser
senest datert 08.01.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Harald Berg (FrP).
Behandling:
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Harald Berg (FrP) tok opp sin merknad pva FrP fra byutviklingskomiteen 15.3.2007:
Bystyret ber om at planlagt bebyggelse trekkes femten meter vestover fra gnr/ bnr 323/ 159.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
H, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Tonstadbrinken 20 med bestemmelser som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Arkiplan AS, datert 15.12.05 senest datert 20.12.06 med bestemmelser
senest datert 08.01.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

-

Rune Skarstein (SV) tiltrådte, 85 medlemmer til stede.

Sak 42/07
RINGVÅL BARNEHAGE OG UTFARTSPARKERING, GNR 156/1 OG 156/11,
SLUTTBEHANDLING
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Ringvål barnehage og utfartsparkering, gnr. 156/1 og 156/11,
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket byplankontoret, datert 28.09.06, og i bestemmelser sist
endret 26.01.07
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Solveig Bratseth (KrF)
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp Harald Bergs (FrP) forslag fra byutviklingskomiteen
15.3.2007:
Bystyret viser til at gjeldende areal for barnehagen delvis har vært en skogsvei brukt som adkomst
for skogsdrift av grunneiere i området. Bystyret ønsker å sikre denne adkomsten også i fremtiden og
ønsker at barnehagebygget plasseres slik at adkomsten opprettholdes.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 7 stemmer (2SV, 2V, 2RV, 1MDG).
Dahlberg Hauges forslag fikk 11 stemmer (10FrP, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
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Bystyret vedtar reguleringsplan for Ringvål barnehage og utfartsparkering, gnr. 156/1 og 156/11,
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket byplankontoret, datert 28.09.06, og i bestemmelser sist
endret 26.01.07
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

-

Elin Kvikshaug Berntsen (SV) tiltrådte, Kenneth Brodal (SV) fratrådte.

PRIVATE FORSLAG, KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
PRIVATE FORSLAG
1.

Ordfører foreslo privat forslag fra Thomas Jacobsson og Torgny Hagerup (FrP), Forslag
om folkeavstemming om å endre byens navn fra Trondheim til Trondhjem samtidig med
kommunevalget 2007, oversendt kultur, idrett- og friluftslivskomiteen.

2.

Ordfører foreslo privat forslag fra Kristian Dahlberg Hauge, Morten Ellefsen og Thomas
Jacobsson (FrP), Valgfritt sidemål i Trondheimsskolen, oversendt oppvekstkomiteen.

KORTSPØRSMÅL
1.

Morten Kokaas (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål om døve/døvblinde brukeres nytte av
aktivitørtjeneste ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Spørsmålet ble besvart av
kommunaldirektør Tor Åm.

2.

Anne Grete Haugan (RV) begrunnet sitt kortspørsmål om familier med behov for avlastning.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Jorid Midtlyng.

3.

Kristen Mo (H) begrunnet sitt kortspørsmål om evaluering av avtalen mellom Trondheim
kommune og Fagforbundet. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Elin Rognes Solbu.

4.

Fredrik Carstens (V) begrunnet sitt kortspørsmål om trakassering av homofile. Spørsmålet
ble besvart av kommunaldirektør Tor Åm.

INTERPELLASJONER
1.

Kristian Dahlberg Hauge (FrP) begrunnet sin interpellasjon om skattefritak for
arbeidsgiverbetalte periodekort på arbeidsreiser med kollektivtrafikk. Interpellasjonen ble
besvart av kommunaldirektør Snorre Glørstad.

Møteprotokoll for Bystyret, 29.03.2007 (07/10060)

13

Trondheim kommune
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Bystyret ber ordføreren ta et bredt forankret initiativ overfor finansministeren med sikte på
innføre en endring i skattereglene, slik at det innføres fradragsrett uten fordelsbeskatning for
arbeidsgivers dekning av utgifter til periodekort for kollektivtransport til og fra arbeid.
Votering:
Dahlberg Hauges forslag fikk 39 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 1Sp, 2V, 2RV, 1PP, 1MDG,
1DEM) og falt.
2.

Fredrik Carstens (V) begrunnet sin interpellasjon om musikk- og kulturskoleundervisning i
skoletida. Interpellasjonen ble besvart av ordføreren.
Fredrik Carstens (V) foreslo:
Bystyret ber rådmannen legge til rette for en forsøksordning med musikk- og
kulturskoleundervisning i skoletida ved enkelte skoler fra skoleåret 2007/08.
Votering:
Carstens’ forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen legge til rette for en forsøksordning med musikk- og
kulturskoleundervisning i skoletida ved enkelte skoler fra skoleåret 2007/08.

3.

Tore A Torp (H) begrunnet sin interpellasjon om 12-punkts plan for miljø- og klima-tiltak i
Trondheim. Interpellasjonen ble besvart av kommunaldirektør Håkon Grimstad.
Tore A Torp (H) foreslo:
Bystyret ber Rådmannen forberede i egen organisasjon og ta initiativ til samarbeid med andre
om:
Tiltak kommunen kan gjøre innenfor egen organisasjon:
1. Tilby ECODRIVING-kurs til alle sine ansatte som kjører bil i jobben. Det reduserer
utslippene med gjennomsnittlig 15 prosent og samtidig forbedrer skade-statistikken
blant sjåførene.
2. Ta nye byggeforskrifter i bruk for egne bygg nå, dvs. sørge for at nybygg bruker minst
mulig energi gjennom å isolere bedre. Førti prosent av energiforbruket i Norge går med
til å varme opp bygninger. Trondheim kommune eier bygg med rundt 1 million
kvadratmeter. Det er skoler, sykehjem, barnehager og kontorbygg; alt store bygg som
ligger godt til rette for energi- og klimatiltak.
3. Innføre automatisk slukking av lyset når folk forlater rommet i kommunale bygninger.
4. Skifte til belysningskilder som bruker mindre energi, særlig i gatelys.
5. Kjøpe klimakvoter for sine ansattes flyreiser.
Tiltak kommunen kan gjøre sammen med andre offentlige myndigheter:
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6. Erstatte dieselbusser med gassbusser – redusere utslipp av både CO2 og NOx samt av
helseskadelige mikro-partikler. Bergen har klart å skifte ut 80 busser. Også vi kan om vi
vill.
7. Gjøre buss-billettene billigere om man kjøper dem før man går på bussen, for eksempel
sette opp betalingsautomater på sentrale steder, og utvide/innføre billettsalg over
mobiltelefon og internett. Bussene vil da bli mindre forsinket. Flere vil bruke en buss
som holde ruta.
8. Bruke gass som drivstoff på hurtigbåter og ferger, noe som vil gi kraftige
miljøforbedringer. Fergen til Fosen slipper alene ut mer CO2, Nox og mikropartikler
enn hele bilparken på Fosen.
Tiltak kommunen kan gjøre sammen med næringslivet:
9. Stimulere til overgang fra oljefyring og/eller elektrisitet til fjernvarme i offentlige bygg
(skoler, sykehjem osv) og i næringsbygg. Flere i samme område gjør fjernvarme
billigere å bygge ut.
10. Håndheve de nye byggeforskriftene slik at utbyggere av boliger og næringsbygg ser seg
tjent med å ta hensyn til økonomi for brukerne påsikt, dvs. isolere bedre og installere
fjernvarme.
11. Ta initiativ til samarbeid med oljeselskaper om å legge til rette slik at eiere av biler og
lastebiler kan kjøre på biodiesel og bioetanol også i Trondheim.
12. Samarbeide med TEV Fjernvarme og andre om videre utbygging av fjernvarme i
Trondheim; både knytte til flere brukere innenfor, utvide konsesjonsområdet og bruke
mer bioenergi. Videre, sammen også med skogeierne, legge til rette for at små
nærvarme-anlegg kan bygges ut i flere tettsteder i Trøndelag.
Rådmannen bes innarbeide forslagene i den nye klimahandlingsplanen.
Harald Berg (FrP) foreslo:
1.
Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for å gå over til vannbasert sandstrøing for
minimalisering av saltstrøingen.
2.
Bystyret vedtar et tilskudd på kr 1000 til innkjøp av piperenser for brukere av vedovner innen
Trondheim kommune.
Torbjørn Modig (SV) foreslo tillegg til Torps forslag pkt 7, etter 1. setning:
På sikt er det et mål å få all pengehåndtering bort fra bussen.
Votering:
Ordfører foreslo alle forslagene oversendt Klimautvalget.

Interpellasjoner fra Hilde Opoku (SV) om Økologisk mat ved Trondheims storkjøkken, skoler og
barnehager og fra Frank Jenssen (H) om Jordmortjenesten i Trondheim ble ikke behandlet fordi
den avsatte tid var oppbrukt.

Sak 43/07
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BRATTØRKAIA, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Brattørkaia, Trondheim Sentralstasjon og ny tverrforbindelse som
vist på kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Arkitektkontor AS senest datert 08.12.06 med
bestemmelser senest datert 08.01.07, med følgende endringer:
De to lamellene i i Felt NO2, nærmest Mellageret reduseres med én etasje. Det gjennomføres en
arkitektkonkurranse for prosjektet.
Vedtaket fattes i henhold til Plan-og bygningslovens § 27-2 nr. 1
Saksordfører: Kristen Mo (H)
Behandling:
-

Morten Ellefsen (FrP) og Rune Olsø (Ap) fratrådte, inhabile etter forv.lov. §6e.
Terje Kulvik (FrP) tiltrådte. 84 medlemmer til stede.

Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Brattørkaia, Trondheim Sentralstasjon og ny tverrforbindelse som
vist på kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Arkitektkontor AS senest datert 08.12.06 med
bestemmelser senest datert 08.01.07, med følgende endringer i bestemmelsene:
6.2 Felt NO2 Siste setning endres til: Maks kote for lamellene: +24.
6.3 Felt NO4 Siste setning endres til: Maks kote for lamellene: +24.
6.5 Felt N31 Bestemmelsene endres til: Maks kotehøyde i N31+24
6.10 Felt N21 og N42: Tillegg til bestemmelsene: N21 og N42 reduseres med en etasje og
maks kote ca. +23,2
8 Felt NO3: Tillegg til bestemmelsene: Maks kote for lamell : +24.
5.2 Tillatt maksimal bruksareal reduseres i tråd med endringene i bestemmelsenes §§ 6.2, 6.3, 6.5,
6.10 og 8.
Ingenting reguleres til bolig.
Votering:
Fagerbakkes forslag unntatt siste setning fikk 23 stemmer (1H, 15SV, 1Sp, 2RV, 2PP, 1MDG,
1DEM) og falt.
Fagerbakkes forslag siste setning fikk 22 stemmer (15SV, 2V, 2RV, 2PP, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 23 stemmer (1H, 15SV, 1Sp, 2V, 2RV, 1MDG, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Brattørkaia, Trondheim Sentralstasjon og ny tverrforbindelse som
vist på kart i målestokk 1:1000, merket Pir II Arkitektkontor AS senest datert 08.12.06 med
bestemmelser senest datert 08.01.07, med følgende endringer:
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De to lamellene i i Felt NO2, nærmest Mellageret reduseres med én etasje. Det gjennomføres en
arkitektkonkurranse for prosjektet.
Vedtaket fattes i henhold til Plan-og bygningslovens § 27-2 nr. 1

- Morten Ellefsen (FrP) og Rune Olsø (Ap) tiltrådte, Terje Kulvik (FrP) fratrådte. 85
medlemmer til stede.
Sak 40/07
KYVANNSVEGEN 12, "MYRA", NYTT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kyvannsvegen 12, ”Myra”, som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Per Solem Arkitektkontor AS, datert 06.10.04, sist endret 09.01.07 og bestemmelser senest
datert 03.01.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Arne Byrkjeflot (RV)
Behandling:
Brev fra medlemmer av Byåsen IL og Interessegruppa Uglamarka (datert29.3.2007) ble delt ut på
møtet.
Hilde Opoku (SV) tok opp Torleif Hugdahls (SV) forslag fra byutviklingskomiteen 15.3.2007:
Bystyret avviser Rådmannens forslag til reguleringsplan for Kyvannsvegen 12 ”Myra”.
Bystyret er av den oppfatning at forslaget til reguleringsplan er i strid med Rikspolitiske retningslinjer
for barn og planlegging, punkt 5, i det planen ikke sannsynliggjør at det er avsatt tilstrekkelig
fellesareal eller friområde til erstatning for det fellesareal eller friområde som går tapt ved
omdisponeringa av arealet på Myra. Myra består i dag av en 11-er bane og to 7-er baner og
omreguleringa vil føre til en 7-er bane + en liten grus/skøytebane, uten at disse blir erstattet med
annet en nytt dekke på en 11-er bane utenfor planområdet. Rådmannen har ikke synliggjort hvor
på Byåsen en kan finne tilleggsareal for erstatning av det tapte arealet på Myra.
Utnyttelsesgraden i forslaget til reguleringsplan er også i strid med retningslinjene knytta til
kommuneplanens arealdel som sier at det ved regulering av over 6 dekar til framtidig tettbebyggelse
skal være 3 – 5 boliger pr dekar. Planforslaget vil føre til en tetthet på 9,6 boliger pr dekar.
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med et nytt forslag til reguleringsplan for området uten
boligbygging, men som inkluderer en barnehagetomt. Barnehagetomta skal ikke berøre områder
som i dag er i bruk til idrettsformål.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Trondheim kommune vedtar å anlegge kunstgress på 11- bane på Myra og gressbanen på Dalgård.
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Denne investeringa skjer i et spleiselag mellom Trondheim kommune, Byåsen idrettslag og
Interessegruppa Uglamarka ved delfinansiering med spillemidler. Inntektene Byåsen idrettslag får ved
å selge en del av Myra til barnehageformål, kan være en del av finansieringa.
Trondheim kommune garanterer for utbyggingen og at anleggene blir fullfinansiert. Trondheim
kommune sin andel av investeringene belastes udisponert avkastning fra kraftfondet.
Svein Otto Nilsen (DEM) tok opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen 15.3.2007:
Bystyret ber rådmannen se på muligheten til å kjøpe Kyvannsveien 12 ”Myra” for å ivareta
eiendommen til bruk for organisert og uorganisert idrettsutfoldelse og lek av barn og unge i bydelen.
Votering:
Nilsens forslag fikk 1 stemme (1DEM) og falt.
Opokus og Fagerbakkes forslag fikk 34 stemmer (1Ap, 7H, 15SV, 2FrP, 1Sp, 2V, 2RV, 2PP,
1MDG, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 36 stemmer (1Ap, 7H, 15SV, 4FrP, 1Sp, 2V, 2RV, 2PP, 1MDG,
1DEM).

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kyvannsvegen 12, ”Myra”, som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Per Solem Arkitektkontor AS, datert 06.10.04, sist endret 09.01.07 og bestemmelser senest
datert 03.01.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 45/07
GRANÅSVEGEN, BRØSET SKOLE OG BARNEHAGE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Granåsvegen, Brøset skole og barnehage, datert 20.11.2006, sist
endret 19.02.2007, med bestemmelser sist endret 19.02.2007.
Behandling:
Anne Grete Haugan (RV) foreslo:
Saken utsettes slik at den kan behandles i oppvekstkomiteen.
Votering:
Haugans forslag fikk 19 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Granåsvegen, Brøset skole og barnehage, datert 20.11.2006, sist
endret 19.02.2007, med bestemmelser sist endret 19.02.2007.

Sak 28/07
NYE NARDO SKOLE OG BARNEHAGE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å bygge nye Nardo skole og barnehage til en maksimal kostnadsramme på 185 mill
kr. Prosjektet har et bruttoareal på 6823 kvm. Prosjektet er et utviklingsprosjekt i forhold til massive
trekonstruksjoner og lavenergi. Det søkes utviklingsmidler for prosjektet.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å bygge nye Nardo skole og barnehage til en maksimal kostnadsramme på 185 mill
kr. Prosjektet har et bruttoareal på 6823 kvm. Prosjektet er et utviklingsprosjekt i forhold til massive
trekonstruksjoner og lavenergi. Det søkes utviklingsmidler for prosjektet.

Sak 33/07
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI, NY ISHALL - SØR TRØNDELAG
ISHOCKEYKRETS
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 6,0 mill som Sør-Trøndelag Ishockeykrets tar opp i
Melhusbanken.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 6,0 mill.
Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
Garantien gis ved simpel kausjon.
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.
Gjeldsbrevlånet på kr. 6,0 mill. skal nedbetales over 15 år regnet fra 01.06.07.
Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter avtalt nedbetaling av lånet.

Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 6,0 mill som Sør-Trøndelag Ishockeykrets tar opp i
Melhusbanken.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 6,0 mill.
Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
Garantien gis ved simpel kausjon.
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.
Gjeldsbrevlånet på kr. 6,0 mill. skal nedbetales over 15 år regnet fra 01.06.07.
Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter avtalt nedbetaling av lånet.

Sak 34/07
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - BRATSBERG IL, 7 ER KUNSTGRESS
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille kommunal garanti for et lån pålydende kr. 1 907 000 ,- som Bratsberg IL tar
opp i Sparebank 1 Midt-Norge i forbindelse med ombygging av grusbanen på Bratsberg til en
kunstgressbane uten undervarmeanlegg.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garantiansvaret utgjør maksimalt og kan ikke overstige kr. 1 907 000,-.
Garantien gis ved simpel kausjon.
Garantien omfatter kun hovedstolen.
Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning
at omsøkte tilskudd fra kommunen og spillemidlene i sin helhet går til nedbetaling av lånet.
Etter nedbetaling av lånet med innvilgede og utbetalte tilskudd skal restlånet på
kr 574 000,- nedbetales over 10 år i like store avdrag, første gang 1. juli 2007.
Kommunens garantiansvar opphører i sin helhet 6 – seks – måneder etter det tidspunkt lånet
er forutsatt å være nedbetalt.

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar å stille kommunal garanti for et lån pålydende kr. 1 907 000 ,- som Bratsberg IL tar
opp i Sparebank 1 Midt-Norge i forbindelse med ombygging av grusbanen på Bratsberg til en
kunstgressbane uten undervarmeanlegg.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garantiansvaret utgjør maksimalt og kan ikke overstige kr. 1 907 000,-.
Garantien gis ved simpel kausjon.
Garantien omfatter kun hovedstolen.
Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning
at omsøkte tilskudd fra kommunen og spillemidlene i sin helhet går til nedbetaling av lånet.
Etter nedbetaling av lånet med innvilgede og utbetalte tilskudd skal restlånet på
kr 574 000,- nedbetales over 10 år i like store avdrag, første gang 1. juli 2007.
Kommunens garantiansvar opphører i sin helhet 6 – seks – måneder etter det tidspunkt lånet
er forutsatt å være nedbetalt.

Sak 35/07
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - STEINERBARNEHAGEN ROTNISSEN
INNSTILLING
Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen Rotnissen barnehage skal ta opp i Nordea
Bank Norge ASA. Lånet er på til sammen kr 2.330.000,-. Kr 1.660.000 av lånebeløpet gjelder
refinansiering av eksisterende lån i Nordea Bank Norge ASA, og kr 665.000,- refinansiering av lån i
Cultura Bank.
Det stilles følgende vilkår for garantien:
1.
Lånet skal nedbetales over 20 år.
2.
Garantien gis som simpel kausjon.
3.
Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
4.
Garantiansvaret nedtrappes suksessivt i takt med forutsatt nedbetaling av hovedforholdet.
5.
Garantiansvaret opphører i sin helhet seks måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.
6.
Gjeldende garanti på kr 1.774.000,-, jf sak F 272/02, tilbakekalles og slettes.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Møteprotokoll for Bystyret, 29.03.2007 (07/10060)

21

Trondheim kommune

Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen Rotnissen barnehage skal ta opp i Nordea
Bank Norge ASA. Lånet er på til sammen kr 2.330.000,-. Kr 1.660.000 av lånebeløpet gjelder
refinansiering av eksisterende lån i Nordea Bank Norge ASA, og kr 665.000,- refinansiering av lån i
Cultura Bank.
Det stilles følgende vilkår for garantien:
1.
Lånet skal nedbetales over 20 år.
2.
Garantien gis som simpel kausjon.
3.
Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
4.
Garantiansvaret nedtrappes suksessivt i takt med forutsatt nedbetaling av hovedforholdet.
5.
Garantiansvaret opphører i sin helhet seks måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.
6.
Gjeldende garanti på kr 1.774.000,-, jf sak F 272/02, tilbakekalles og slettes.

Sak 47/07
NYTT VALGOPPGJØR / DIV ENDRINGER I UTVALG.
Forslag til innstilling:
Øystein Vie, FrP, går ut av styret i Trondheim Parkering KF.
Terje Østhus, Frp, blir nytt fast medlem i styret for Trondheim Parkering KF.
Terje Kulvik, FrP, blir nytt varamedlem i styret for Trondheim Parkering KF.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Øystein Vie, FrP, går ut av styret i Trondheim Parkering KF.
Terje Østhus, Frp, blir nytt fast medlem i styret for Trondheim Parkering KF.
Terje Kulvik, FrP, blir nytt varamedlem i styret for Trondheim Parkering KF.

Sak 44/07
HUSEBY GÅRD GNR 196 BNR 1, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
SLUTTBEHANDLING
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.
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Saksordfører: Bjarne Søreng (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.

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.
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.
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Saksordfører: Anne Lise Nessæther (SV)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 14/07
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I TRONDHEIM KOMMUNE
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:
Saken utsettes.

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:
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Det videre arbeidet med saka skal ha som mål å finne fram til løsninger som reduserer
utbyggingskostnadene
Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
Behandling:
Saken utsettes.

Sak 20/07
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2007-2010
Behandling:
Saken utsettes.

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:
Saken utsettes.

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.
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Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Saken utsettes.

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: Tove Hassel (H)
Behandling:
Saken utsettes.

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)
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Behandling:
Saken utsettes.

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.
Saksordfører: Torbjørn Modig (SV)
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.
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•
•
•

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 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 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:
Saken utsettes.
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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:
Saken utsettes.

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:
Saken utsettes.

Sak 32/07
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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:
Saken utsettes.

Sak 36/07
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)
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Behandling:
Saken utsettes.

Sak 38/07
IT-STRATEGI FOR PERIODEN 2007-2010
INNSTILLING:
Bystyret vedtar IT-strategi 2007-2010
Saksordfører: Terje Østhus (FrP)
Behandling:
Saken utsettes.

Møtet hevet kl. 2230

Rita Ottervik
Ordfører

Frank Jenssen
Kari Aarnes
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