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Bystyret
Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Møtedato: 24.05.2007
Tid: KL. 16.00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Rita Ottervik, Rune Olsø, Ole Kristian Lundereng, Aase Sætran, Ragnhild
Nyhagen, Jens Ivar Tronshart, Bjarne Søreng, Nils A. Nesjan, Emil Raaen,
Rita Kumar, Sissel Trønsdal, Randi Selfjord, Per O. Digre, Ola J. Lenes (fra
kl 1715), Inger-Lise Kvaale, Tom Hanssen, Roger Holmeng, Aage
Borrmann, Amund Vik, Gerda Rekstad, Berit Svarva, Morten Jørum, Frank
Jenssen, Lars Tvete, Nina Wikan, Lise Sandvik, Kristen Mo, Tove Hassel,
Margit Bjørnerud, Niklaus Haugrønning, Ola Hogstad, Michael Setsaas,
Christian Wiig, Torild Bjørlykke, Christian Lykke (fra kl 1700), Lars
Magnussen (fra kl 1645), Jon Steinar Gudmundsson, Knut Fagerbakke, Elin
Kvikshaug Berntsen, Torleif Hugdahl, Torill Skaftnesmo, Torbjørn Modig,
Rie Wester, Inge Morten Ofstad, Hilde Opoku, Snorre S. Valen, Anne
Wullum Aasback, Harriet Tøndel, Kristian D. Hauge, Torgny Hagerup (fra
kl 1820), Harald Berg, Morten Kokaas, Hanne Dyveke Søttar (til kl 1900),
Jorunn Kofoed, Marianne Lehn (fra kl 1900), Thomas Jacobsson, Terje
Østhus, Morten Ellefsen, Else Eide Ulseth, Odd Anders With, Kamilla
Lydersen, Solveig Bratseth, Jan-Yngvar Kiel, Kolbjørn Frøseth, Arnt
Frøseth, Fredrik Carstens, Brynjulf Moe, Arne Byrkjeflot, Ann Kristin
Alseth, Harald Nissen, Svein Otto Nilsen
Aasta Loholt, Francis Chagula, Arne W. Olsen, Hans G. Auganes, Frøydis
Gaare, Leif Samstad, Tore A. Torp, Joar Fornes, Geir J. Sirås, Kenneth
Brodal, Bjørn Erik Hanssen (til kl 2000), Rune Skarstein (fra kl 2000), Ivar
Selmer-Olsen (fra kl 1720), Solfrid Nilsen (til kl 1900), Dag Aakre
Synne Bendal, Roy Lund, Bjørn Nergaard, Monica Fornes, Brit Vinje,
Jorunn Tronhus, Hanne Moe Bjørnbet, Bjørn Yseteng, Anders Støren Berg,
Gunvor Wendel, Heidi Larsen, Anne Trine Kjørholt, Anne Lise Nessæther,
Wenche Malmedal, Kamilla Lydersen
Rådmann Inge Nordeide, kommunaldirektørene Jorid Midtlyng, Håkon
Grimstad, Elin Rognes Solbu, Tor Åm, Gerhard Dalen, Snorre Glørstad,
revisjonsdirektør Per Olav Nilsen
Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Til stede 78 representanter ved møtestart.
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De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste at sak 60/07 Plan for psykisk helse ville bli behandlet som første sak i dagens
møte
I sak 68/07 Styrevervregister var forslag til lokalt reglement lagt ut på plassene.
Det var ikke meldt inhabilitet fra representantene til dagens møte. Kommunaldirektør Håkon
Grimstad er inhabil i sak 67/07 Kaptein Roosens vei 5 jf forvaltningslovens § 6b da han er i nær
slekt med part i saken. I protokoll fra bygningsrådets møte i sak 65/07 Otto Skirstads vei står at
Grimstad også anså seg som inhabil i denne saken, noe som senere er avklart at han ikke er.
Det var ingen innsigelser til representantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.
Det var meldt følgende ”Kortspørsmål”. (jnr. 07/138)
1. Fra Arne Byrkjeflot (RV):
Rettferd for Obiora
2. Fra Jon Steinar Gudmundsson (H):
Tryggere på byen med bedre drosjeavvikling
3. Fra Kristian Dahlberg hauge (FrP):
Politikritikk fra det politiske flertallet
4. Fra Morten Kokaas (FrP):
Valgfrihet i eldreomsorgen
Det var meldt følgende ”Interpellasjoner”. (jnr. 07/138)
1. Fra Hilde Opoku (SV):
Økologisk mat ved Trondheims storkjøkken, skoler og barnehager
2. Fra Frank Jenssen (H):
Jordmortjenesten i Trondheim
3. Fra Kristian Dahlberg Hauge og Morten Kokaas (FrP):
Byregjering i Trondheim
4. Fra Rita Kumar (Ap):
Samarbeidsorgan mellom lokale politikere og det lokale innvandrermiljøet og administrasjonen
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5. Fra Arne Byrkjeflot (RV), Kolbjørn Frøseth (Sp), Knut Fagerbakke (SV) og Amund Vik
(Ap):
EUs tjenestedirektiv innvirkning på Trondheim kommune.
I samarbeid med forslagsstiller utsatt til bystyrets møte 14.06.2007.
6. Fra Ole Kristian Lundereng (Ap):
Asylsøkere og flyktningers psykiske helse
7. Fra Kristian Dahlberg Hauge og Morten Ellefsen (FrP):
Tiltakspakke for å styrke realfag
8. Fra Fredrik Carstens (V):
Søppel i midtbyen
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SAKSLISTE
Saksnr.
27/07

Arkivsaksnr.
05/43613
TRONDHEIM KOMMUNE OG KOMPETANSEPOLITIKKEN

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

48/07

07/8035
BRUK AV GAT-TURNUS I TRONDHEIM KOMMUNE

54/07

07/7813
ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2006

56/07

07/6736
ÅRSMELDING 2006 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM

57/07

07/16050
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2006
FOR KONTROLLKOMITEEN

58/07

07/16051
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2006
FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON

59/07

07/15287
FORVALTNINGSREVISJON - INNFØRING AV MILJØLEDELSE I
TRONDHEIM KOMMUNE

60/07

07/10235
PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 - 2010

61/07

07/8528
GODTGJØRING AV PRIVAT OMSORG I FAMILIE - OMSORGSLØNN
OG FAMILIEAVTALE

62/07

06/12130
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ÅRSRAPPORT 2006 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I
TRONDHEIM ENDRING AV OMBUDSBENEVNELSE

63/07

04/28624
SKJØLA PUKKVERK, ENDRING AV REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER

64/07

05/19271
DALGÅRDVEGEN 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

65/07

06/4491
OTTO SKIRSTADS VEG 20A, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

66/07

06/17638
NEDRE BAKKLANDET 56 M. FL. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
MED BESTEMMELSER

67/07

06/27284
KAPTEIN ROOSENS VEI 5, REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER FOR BARNEHAGE OG FORSAMLINLGSLOKALE

68/07

07/11491
STYREVERVREGISTERET - EVENTUELL DELTAKELSE FRA
TRONDHEIM KOMMUNE

69/07

00/26509
VEDTAKSPROTOKOLL

70/07

06/43142
LOVLIGHETSKONTROLL - KYVANNSVEGEN 12 "MYRA"

20/07

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

71/07

03/26685
ENDRINGER FOR VENSTRE

72/07

03/26685
NYVALG AV KONTROLLKOMITE
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Sak 60/07
PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 - 2010
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende:
A. Mål
1. Trondheim kommune og St.Olavs Hospital, Psykisk Helsevern skal sammen utvikle et
forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud med fokus på:
• Ambulante tjenester
• Forskning og utvikling
• Felles nettverksutdanning
2. Personer med psykososiale vansker/psykiske lidelser skal få rask tilgang til behandling og
rehabilitering.
3. Samarbeidet med stiftelser og interesseorganisasjoner innen psykisk helse skal videreutvikles.
4. God informasjon om tjenestetilbudet innenfor psykisk helse skal være lett tilgjengelig.
5. Brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og brukeren skal ha økt innflytelse på
egen livskvalitet.
6. Fastlegene har det medisinske ansvaret for brukeren og det skal utvikles gode rutiner for
samarbeid omkring personer med alvorlig psykiske lidelser med bl.a kommunens barne- og
familietjeneste, skole og barnehager, oppfølgingstjeneste og annet helsepersonell.
7. Tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter for økt livskvalitet og bedre helse for den enkelte.
B. Rådmannen utarbeider sak til formannskapet om bruken av de øremerkede statlige midlene i
opptrappingsperioden.
Saksordfører. Michael Setsaas (H)
Behandling:
Solveig Bratseth (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF og PP:
Bystyret forutsetter at de nødvendige ressurser settes inn slik at målsetningene blir nådd.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo:
Barne- og familietjenesten skal innen 2008 styrkes med flere ansatte psykologer.
Brynjulf Moe (V) foreslo:
Punkt 1 og 2 bytter plass.
Votering:
Moes forslag fikk 36 stemmer (16H, 9FrP, 3KrF, 3Sp, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Alseths forslag ble oversendt formannskapet.
Ap, H, SV, FrP, Sp, V, RV, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF og PP.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende:
A. Mål
1. Trondheim kommune og St.Olavs Hospital, Psykisk Helsevern skal sammen utvikle et
forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud med fokus på:
• Ambulante tjenester
• Forskning og utvikling
• Felles nettverksutdanning
2. Personer med psykososiale vansker/psykiske lidelser skal få rask tilgang til behandling og
rehabilitering.
3. Samarbeidet med stiftelser og interesseorganisasjoner innen psykisk helse skal videreutvikles.
4. God informasjon om tjenestetilbudet innenfor psykisk helse skal være lett tilgjengelig.
5. Brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og brukeren skal ha økt innflytelse på
egen livskvalitet.
6. Fastlegene har det medisinske ansvaret for brukeren og det skal utvikles gode rutiner for
samarbeid omkring personer med alvorlig psykiske lidelser med bl.a kommunens barne- og
familietjeneste, skole og barnehager, oppfølgingstjeneste og annet helsepersonell.
7. Tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter for økt livskvalitet og bedre helse for den enkelte.
B. Rådmannen utarbeider sak til formannskapet om bruken av de øremerkede statlige midlene i
opptrappingsperioden.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, PP, Ap, H, SV, FrP, Sp, V, RV, MDG, DEM:
Bystyret forutsetter at de nødvendige ressurser settes inn slik at målsetningene blir nådd.

- Ordfører Rita Ottervik (Ap) fratrådte.
- Lars Magnussen (H) og Christian Lykke (H) tiltrådte.
- 79 medlemmer til stede.

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: Hilde Opoku (SV)
Behandling:
Aage Borrmann (Ap) foreslo:
Første punkt strykes.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Borrmanns forslag ble Borrmanns forslag
vedtatt mot 25 stemmer (16H, 9FrP) avgitt for innstillingen.
Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
•
•
•
•

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.

- Ola J. Lenes (Ap) og Ivar Selmer-Olsen (SV) tiltrådte. 81 medlemmer til stede.
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: Ole Kristian Lundereng (Ap)
Behandling:
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Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo pva FrP, H, KrF, V, PP:
Primært: Bystyret sender saken tilbake til rådmannen og ber han komme med en sak hvor man i
større grad følger opp eiendomsskattelovens § 7 og bystyrets oppfølgingsvedtak om å behandle
ideelle organisasjoner og foretak mer liberalt enn kommersiell virksomhet der det handler om reelle
omsorgsboliger. Frelsesarmeen og Trondhjems Hospitals omsorgsboliger skal dermed ikke betale
eiendomsskatt – i likhet med Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse.
Sekundært:
Bystyret innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Kongensgt. 106, gnr 402, bnr
356.
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo:
Bystyret kan frita helt eller delvis for eiendomsskatt bl.a. eiendom som eies av stiftelse eller institusjon
som tar sikte på å gagne kommune, fylke eller staten.
Bystyret finner at stiftelsen Trondheim Hospital tilfredsstiller disse kriterier og fritas for
eiendomsskatt.
Denne utfører funksjoner som det naturlig tilligger det offentlige å ta seg av.
Bystyret vil med dette signalisere at prinsippet om likebehandling må følges.
Dette gjør at tilsvarende stiftelser / institusjoner også kan bli fritatt for eiendomsskatt.
Votering:
Dahlberg Hauges primære forslag fikk 32 stemmer (17H, 9FrP, 3KrF, 2V, 1DEM) og falt.
Nilsens forslag fikk 2 stemmer (1PP, 1DEM) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Dahlberg Hauges sekundære forslag ble innstillingen
vedtatt mot 34 stemmer (17H, 9FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
VEDTAK:
Bystyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Kongens gate 106, gnr 402 bnr
356, jf lov om eiendomsskatt § 7.

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.
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Saksordfører: Harriet Tøndel (SV)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Bystyret vedtar at de 25 millioner som er ubenyttet overskudd fa 2006 går til å styrke eldreomsorgen
i Trondheim med økt bemanning så raskt som mulig.
Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 5 stemmer (2RV, 2PP, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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.

Sak 38/07
IT-STRATEGI FOR PERIODEN 2007-2010
INNSTILLING:
Bystyret vedtar IT-strategi 2007-2010
Saksordfører: Terje Østhus (FrP)
Behandling:
Harald Nissen (MDG) foreslo:
Kommunens eksterne it-løsninger må ikke være avhengig av at brukeren anvender spesielle
dataplattformer og programmer.
Harald Nissen (MDG) fremmet følgende merknad pva MDG:
Rådmannen legger snarest fram for formannskapet rapport om oppfølging av vedtak i
Formannskapssak sak 0168/04 om innføring av openoffice og linux i de kommunale nettverk.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nissens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Ap, H, SV, FrP, KrF, Sp, V, RV, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra MDG.
VEDTAK:
Bystyret vedtar IT-strategi 2007-2010.
Kommunens eksterne it-løsninger må ikke være avhengig av at brukeren anvender spesielle
dataplattformer og programmer.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, H, SV, FrP, KrF, Sp, V, RV, PP, DEM:
Rådmannen legger snarest fram for formannskapet rapport om oppfølging av vedtak i
Formannskapssak sak 0168/04 om innføring av openoffice og linux i de kommunale nettverk.

- Ordfører Rita Ottervik (Ap) tiltrådte. 82 medlemmer til stede.
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. Bystyret 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.
Saksbehandler: Randi Selfjord (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.
3.
4.

Bystyret påpeker viktigheten av at drift og endringer i GAT-turnus blir tilstrekkelig ivaretatt.
Bystyret ber rådmannen sørge for at GAT-turnus brukes for å oppfylle lov- og avtaleverk.
Bystyret ber rådmannen utarbeide felles rutiner og føre tilsyn med at rutinene følges.
Bystyret 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.

Sak 54/07
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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:
Nina Wikan (H) foreslo:
Bystyret har merket seg Klientutvalgets anbefalinger angående
- Utvidet reiserett
- Omsorgslønn
- Behandlingstid
- Tannhelse
- Samordning av offentlige tjenester
Bystyret ber rådmannen om å fremme en sak for formannskapet om retningslinjer for søknad om
utvidet reiserett , omsorgslønn og tannhelse.
Bystyret ber videre rådmannen sørge for ytterligere forkorting av behandlingstiden for klagesaker og
arbeide for bedre samordning av offentlige tjenester.
Morten Kokaas (FrP) foreslo endring pkt 2:
Bystyret ber rådmannen innen september 2007, om en sak som avklarer dagens praksis med anbud
på rusbehandlingsplasser kontra fritt kjøp i markedet.
Aase Sætran (Ap) foreslo endring i Kokaas’ forslag:
Bystyret ber rådmannen innen september 2007, legge fram en sak for formannskapet som avklarer
dagens praksis med anbud på rusbehandlingsplasser kontra fritt kjøp i markedet.
Votering:
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Sætrans forslag ble vedtatt mot 11 stemmer (9FrP, 2RV).
Innstillingen pkt 2 og Kokaas’ forslag ble dermed ansett som falt.
Wikans forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Bystyret tar Klientutvalgets årsrapport for 2006 til orientering.
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Bystyret ber rådmannen innen september 2007, legge fram en sak for formannskapet som avklarer
dagens praksis med anbud på rusbehandlingsplasser kontra fritt kjøp i markedet.
Bystyret har merket seg Klientutvalgets anbefalinger angående
- Utvidet reiserett
- Omsorgslønn
- Behandlingstid
- Tannhelse
- Samordning av offentlige tjenester
Bystyret ber rådmannen om å fremme en sak for formannskapet om retningslinjer for søknad om
utvidet reiserett , omsorgslønn og tannhelse.
Bystyret ber videre rådmannen sørge for ytterligere forkorting av behandlingstiden for klagesaker og
arbeide for bedre samordning av offentlige tjenester.

-

Torgny Hagerup (FrP) tiltrådte. 83 medlemmer til stede.

Sak 56/07
ÅRSMELDING 2006 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM
INNSTILLING:
Bystyret tar årsmelding for 2006 fra Eldrerådet til orientering.
Saksordfører: Gerda Rekstad (Ap)
Behandling:
Jens Ivar Tronshart (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret tar eldrerådets årsmelding til etterretning, og viser til den framtidsretta og brede satsinga
som den enstemmig vedtatte eldreplanen legger opp til. En god og forutsigbar kommuneøkonomi i
tillegg til ei offensiv eldresatsing fra regjeringa er ei forutsetning for at vi skal klare å gjennomføre de
intensjonene Bystyret har lagt opp til gjennom eldreplanen.
Bystyret er enig med Eldrerådet i at den største utfordringen ligger i å skaffe nok kvalifisert
personale, både til sykehjem og i hjemmetjenesten, og derfor vil dette ha særlig prioritet.
Lise Sandvik (H) foreslo pva H og FrP:
Bystyret sier seg enig i de mangler rådet har påpekt:
• Bedre bemanning på sykehjemmene
• Mangelfull utvikling av legetjenestene ved sykehjemmene
• Hjemmetjenestene må styrkes betraktelig.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo nytt kulepunkt til Sandviks forslag:
Fortsatt for mange små deltidsstillinger.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Sandviks forslag, 1. setning ble enstemmig vedtatt.
Sandviks forslag, 3 prikkpunkt fikk 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Alseths forslag fikk 37 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 2PP, 1DEM) og falt.
PP, DEM sluttet seg til merknaden fra AP m fl.

VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding for 2006 fra Eldrerådet til orientering.
Bystyret sier seg enig i de mangler rådet har påpekt.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, MDG, PP, DEM:
Bystyret tar eldrerådets årsmelding til etterretning, og viser til den framtidsretta og brede satsinga
som den enstemmig vedtatte eldreplanen legger opp til. En god og forutsigbar kommuneøkonomi i
tillegg til ei offensiv eldresatsing fra regjeringa er ei forutsetning for at vi skal klare å gjennomføre de
intensjonene Bystyret har lagt opp til gjennom eldreplanen.
Bystyret er enig med Eldrerådet i at den største utfordringen ligger i å skaffe nok kvalifisert
personale, både til sykehjem og i hjemmetjenesten, og derfor vil dette ha særlig prioritet.

- Hanne Dyveke Søttar (FrP) fratrådte, Marianne Lehn (FrP) tiltrådte.

KORTSPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER
KORTSPØRSMÅL
1.
2.
3.
4.

Arne Byrkjeflot (RV) begrunnet sitt kortspørsmål ”Rettferd for Obiora” som ble besvart av
Ordføreren.
Jon Steinar Gudmundsson (H) begrunnet sitt kortspørsmål ”Tryggere på byen med bedre
drosjeavvikling” som ble besvart av kommunaldirektør Grimstad.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål ”Politikritikk fra det politiske
flertallet” som ble besvart av Ordføreren.
Morten Kokaas (FrP) begrunnet sitt kortspørsmål ”Valgfrihet i eldreomsorgen” som ble
besvart av Ordføreren.

INTERPELLASJONER
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1.

Hilde Opoku (SV) begrunnet sin interpellasjon ”Økologisk mat ved Trondheims storkjøkken,
skoler og barnehager” som ble besvart av kommunaldirektør Åm.
Hilde Opoku (SV) foreslo:
Trondheims storkjøkken skal i løpet av 2009 ha et minimum av 30% økologiskproduserte
produkter i sin fremstilling.
Tilsvarende krav stilles til skoler/SFO, barnehager, andre kjøkken og kantiner som drives i
kommunens service tilbud, og i bedrifter hvor kommunen er hovedaksjonær.
Rådmannen bes utarbeide en omstillings og opptrappingsplan for bruk av økologiske
produkter, herunder kortreist-mat og tilpasset sammensetning av produktene, i kommunens
mattilbud i samarbeid med relevante aktører. Planen skal ta sikte på en ytterligere økning i
prosentandelen av økologiske produkter som benyttes kommunalt også etter 2009.
Omstillingen sees i sammenheng med kommunens øvrige satsning på klimagassreduksjoner,
miljøforbedring, helse og ernæring.
Opokus forslag ble vedtatt sendt rådmannen for nærmere vurdering.

2.

Frank Jenssen (H) begrunnet sin interpellasjon ”Jordmortjenesten i Trondheim” som ble
besvart av kommunaldirektør Midtlyng.
Frank Jenssen (H) foreslo:
Bystyret er opptatt av at helsevesenet skal tilby en svangerskapsomsorg av høy kvalitet.
Bystyret legger til grunn at dette også innebærer at den gravide selv skal kunne velge om man
ønsker oppfølging av fastlege, jordmor eller et samarbeid mellom disse. I Trondheim er det
dessverre mange kvinner som ikke får den ønskede oppfølging av jordmor.
Bystyret beklager videre kuttene ved fødeavdelingen på St Olavs Hospital, med påfølgende
nedkorting av liggetiden, og økt behov for oppfølging av en allerede presset kommunal
jordmortjeneste.
Bystyret mener summen av disse forholdene ikke er tilfredsstillende, og vil be rådmannen
prioritere økte ressurser til kommunens jordmortjeneste, slik at tilbudet til gravide og nybakte
mødre kan bedres.
Aase Sætran (Ap) foreslo:
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak til formannskapet om hvordan kommunen
kan organisere tilbud om svangerskapskurs ved helsestasjonene.
Votering:
Jenssens forslag fikk 37 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 2PP, 1DEM) og falt
Sætrans forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1H).
VEDTAK:
Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak til formannskapet om hvordan kommunen
kan organisere tilbud om svangerskapskurs ved helsestasjonene.
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De øvrige interpellasjonene ble ikke behandlet innenfor den avsatte tidsramme.
-

Bjørn-Erik Hanssen (SV) fratrådte. Rune Skarstein (SV) tiltrådte.

Sak 57/07
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2006 FOR
KONTROLLKOMITEEN
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner Kontrollkomiteens årsregnskap for 2006.
Bystyret tar kontrollkomiteens revisjonsberetning og årsmelding for 2006 til orientering.
Saksordfører: Fredrik O Carstens (V)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret godkjenner Kontrollkomiteens årsregnskap for 2006.
Bystyret tar kontrollkomiteens revisjonsberetning og årsmelding for 2006 til orientering.

Sak 58/07
ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2006 FOR
TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2006.
Bystyret tar Trondheim kommunerevisjons revisjonsberetning og årsmelding for 2006 til orientering.
Saksordfører: Fredrik O Carstens (V)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2006.
Bystyret tar Trondheim kommunerevisjons revisjonsberetning og årsmelding for 2006 til orientering.

Sak 59/07
FORVALTNINGSREVISJON - INNFØRING AV MILJØLEDELSE I TRONDHEIM
KOMMUNE
INNSTILLING:
1.
Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune”
til orientering.
2. Bystyret ber rådmannen om å videreføre arbeidet med innføring av miljøledelse i
Trondheim kommune.
Saksordfører: Fredrik O Carstens (V)
Behandling:
Tore Torp (H) foreslo:
Ved kommende rullering av lederavtalene med kommunens enheter skal rådmannen stille krav om at
hver enhet setter seg minst ett konkret miljømål, som det skal rapporteres mot i neste periode.
Målene bør helst både gi bedre miljø og lavere utslipp av klimagasser (direkte og/eller indirekte).
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Torps forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1.
2.
3.

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune”
til orientering.
Bystyret ber rådmannen om å videreføre arbeidet med innføring av miljøledelse i
Trondheim kommune.
Ved kommende rullering av lederavtalene med kommunens enheter skal rådmannen stille krav
om at hver enhet setter seg minst ett konkret miljømål, som det skal rapporteres mot i neste
periode. Målene bør helst både gi bedre miljø og lavere utslipp av klimagasser (direkte
og/eller indirekte).
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Sak 61/07
GODTGJØRING AV PRIVAT OMSORG I FAMILIE - OMSORGSLØNN OG
FAMILIEAVTALE
INNSTILLING:
1. Bystyret tar gjennomgangen av dagens praksis mht. omsorgslønn til orientering.
2. Trondheim kommune prøver ut en ordning med familiepleieavtale som beskrevet i saken.
Ordningen evalueres etter 2 år.
3. Familiepleieavtale skal være et frivillig alternativ for den som ønsker det. Ingen skal
føle seg presset inn i slike avtaler mot sin vilje.
4. Ved inngåelse av familiepleieavtale må det understrekes at det skal være god kvalitativ
innsats for mottatt godtgjøring. Det må innføres gode kontrollrutiner på området.
Saksordfører: Sissel Trønsdal (Ap)
Behandling:
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo:
Saken sendes tilbake til rådmannen. Rådmannen bes komme tilbake til bystyret med følgende
opplysninger i saken:
Nærmere beskrivelse av
§ Hvilke grupper/brukere ordningen kan omfatte?
§ Hvilke tjenester omsorgsyteren som mottar omsorgslønn kan gi?
Nærmere beskrivelse av hvilke kontrollrutiner som må være til stede for å sikre:
•
God kvalitet i tjenestene
•
At pasientenes/brukerens rettigheter blir ivaretatt i tråd med kommunehelsetjenesteloven og
lov om sosiale tjenester
Bystyret ber om rådmannen innhente hørinigsuttalelse om saken fra Fagforbundet og Norsk
sykepleierforbund.
Votering:
Alseths utsettelsesforslag fikk 2 stemmer (2RV) og falt.
Toril Skaftnesmo (SV) foreslo
Rådmannen legger fram retningslinjer for formannskapet som beskriver rutiner for gjennomføring av
ordninger med familiepleieavtale.
Retningslinjene må beskrive rutiner for hvordan kommunen skal sikre at brukeren får et faglig
forsvarlig tilbud.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2RV).
Skaftnesmos forslag ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
1. Bystyret tar gjennomgangen av dagens praksis mht. omsorgslønn til orientering.
2. Trondheim kommune prøver ut en ordning med familiepleieavtale som beskrevet i saken.
Ordningen evalueres etter 2 år.
3. Familiepleieavtale skal være et frivillig alternativ for den som ønsker det. Ingen skal
føle seg presset inn i slike avtaler mot sin vilje.
4. Ved inngåelse av familiepleieavtale må det understrekes at det skal være god kvalitativ
innsats for mottatt godtgjøring. Det må innføres gode kontrollrutiner på området.
5. Rådmannen legger fram retningslinjer for formannskapet som beskriver rutiner for
gjennomføring av ordninger med familiepleieavtale. Retningslinjene må beskrive rutiner for
hvordan kommunen skal sikre at brukeren får et faglig forsvarlig tilbud.

Sak 62/07
ÅRSRAPPORT 2006 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM
ENDRING AV OMBUDSBENEVNELSE
INNSTILLING::
1. Årsrapport for 2006 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
2. Helse- og omsorgsombudet endrer navn til Helse- og velferdsombudet
Saksordfører Gerda Rekstad (Ap)
Behandling:
Jens Ivar Tronshart (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret registrerer med tilfredshet at helse- og omsorgsombudet konkluderer rapporten med at det
også i 2006 har vært en generell forbedring av kvaliteten ved de ulike tjenestetilbudene. Bystyret tar
imidlertid til etterretning ombudets omtale av uløste oppgaver og utfordringer. Dette gjelder spesielt
tilbudet til aldersdemente; mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet; bruken av
dobbeltrom for langtidsopphold og kommunalt tilbud til utskrivningsklare pasienter i psykiatrien.
I forbindelse med gjennomføringen av eldreplanen vil disse utfordringene bli høyt prioritert, og vi vil
allerede i 2007 styrke bemanningen på en rekke av disse områdene.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo pva RV, H, FrP, KrF, V:
Bystyret sier seg enig med ombudet i at bruken av forteningsplasser er betenkelig og foruroligende
og forutsetter at disse fases ut innen 2008 og erstattes med sykehjemsplasser.
Bystyret er også enig i bekymringen for at boliger med heldøgns omsorg kommer i stedet for og ikke
som tillegg i en helhetlig tiltakskjede.
Michael Setsaas (H) foreslo endring av pkt 2:
Helse og Omsorgsombudet endrer ikke navn.
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Michael Setsaas (H) fremmet følgende merknad pva H:
Etter organiseringen av oppgavene mellom Helse- og Velferd og Oppvekst omfatter Helse- og
omsorgsombudets område oppgaver innenfor begge disse områdene. Dagens tittel anses således
dekkende for de oppgaver ombudet skal ivareta, jfr ombudets instruks på side 1444 i bystyreheftet.
En navneendring som foreslått i punkt 2 blir følgelig noe misvisende
Frank Jenssen (H) foreslo innstillingens pkt 2 sendt tilbake til komiteen for ny innstilling.
Votering:
Jenssens tilbakesendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Setsaas’ forslag ble dermed ikke votert over.
Innstillingen pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme.
Byrkjeflots forslag fikk 37 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 2PP, 1DEM) og falt.
FrP, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m fl.
VEDTAK:
Årsrapport for 2006 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
Innstillingens pkt 2 sendes tilbake til komiteen for ny innstilling.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, MDG, FrP, PP, DEM:
Bystyret registrerer med tilfredshet at helse- og omsorgsombudet konkluderer rapporten med at det
også i 2006 har vært en generell forbedring av kvaliteten ved de ulike tjenestetilbudene. Bystyret tar
imidlertid til etterretning ombudets omtale av uløste oppgaver og utfordringer. Dette gjelder spesielt
tilbudet til aldersdemente; mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet; bruken av
dobbeltrom for langtidsopphold og kommunalt tilbud til utskrivningsklare pasienter i psykiatrien.
I forbindelse med gjennomføringen av eldreplanen vil disse utfordringene bli høyt prioritert, og vi vil
allerede i 2007 styrke bemanningen på en rekke av disse områdene.

Sak 63/07
SKJØLA PUKKVERK, ENDRING AV REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Skjøla pukkverk som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Trondheim kommune, Trondheim bydrift, sist endret 23.02.07 med bestemmelser sist endret
23.02.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Ola Hogstad (H).
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Skjøla pukkverk som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Trondheim kommune, Trondheim bydrift, sist endret 23.02.07 med bestemmelser sist endret
23.02.07.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 64/07
DALGÅRDVEGEN 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Dalgårdvegen 1 (Dalgård legesenter) som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Selberg Arkitektkontor AS senest datert 26.03.2007 med bestemmelser senest
datert 26.03.2007
Minst 5% av parkeringsplassene i parkeringskjelleren skal være tilpasset bevegelseshemmede.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, SV, FrP, V, RV:
Minst mulig tekniske installasjoner skal plasseres over tak.
Saksordfører: Bjarne Søreng (Ap).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1H).
KrF, Sp, PP, MDG, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Dalgårdvegen 1 (Dalgård legesenter) som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Selberg Arkitektkontor AS senest datert 26.03.2007 med bestemmelser senest
datert 26.03.2007
Minst 5% av parkeringsplassene i parkeringskjelleren skal være tilpasset bevegelseshemmede.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Møteprotokoll for Bystyret, 24.05.2007 (07/15680)

21

Trondheim kommune

FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, SV, FrP, V, RV, KrF, Sp, PP, MDG, DEM:
Minst mulig tekniske installasjoner skal plasseres over tak.

Sak 65/07
OTTO SKIRSTADS VEG 20A, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Otto Skirstads veg 20A som vist på kart i målestokk 1:500,
merket Norbohus, senest datert 23.03.07 (saksvedlegg 1), med bestemmelser senest datert
23.03.07 (saksvedlegg 2).
Tillegg til reg.best. § 3.4:
Felles oppholds- og lekeareal skal være åpent for barn i nabolaget.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Inger Lise Kvaale (Ap).
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp Harald Bergs forslag fra byutviklingskomiteen 3.5.2007:
Parkeringsarealet flyttes til utkanten av området mot sør/øst eventuelt sør/vest, samt at lekearealet
flyttes mot nord, hvor planlagt parkeringsplass er foreslått.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dahlberg Hauges forslag fikk 9 stemmer (9FrP) og falt.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Otto Skirstads veg 20A som vist på kart i målestokk 1:500,
merket Norbohus, senest datert 23.03.07 (saksvedlegg 1), med bestemmelser senest datert
23.03.07 (saksvedlegg 2).
Tillegg til reg.best. § 3.4:
Felles oppholds- og lekeareal skal være åpent for barn i nabolaget.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 66/07
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NEDRE BAKKLANDET 56 M. FL. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Nedre Bakklandet 56 m. fl. som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Nedre Bakklandet AS senest datert 19.03.07 med bestemmelser senest datert 22.03.07.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det skal være tilstrekkelig sykkelparkering.
Ingen leiligheter skal være under 40m2.
Svalgang fra Nygata 30 mot Verftstomta skal være åpen for alle.
Høyden på felt C skal ikke overskride høyden på felt H.
Tillegg til §12: Felles grøntareal skal være tilgjengelig også for beboere fra utenfor
reguleringsområdet.
Forretninger skal ikke være åpne etter kl 2300.
Det skal forberedes for søppelsug.
Minst mulig tekniske installasjoner skal plasseres over tak.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, H, V, RV:
Bystyret ber om at allmenningen 409/31 ved Verftstomta opparbeides parkmessig som plass mot
elva.
Saksordfører: Kristen Mo (H).
Behandling:
Harald Berg (FrP) foreslo:
Forslag til nytt punkt 3.11 i reguleringsbestemmelsene:
Avfallshandtering
Det etableres felles avfallshåndtering (søppeldunker) i forhold til planlagt boligmasse.

Bjarne Søreng (Ap) og Torleif Hugdahl (SV) foreslo endring av pkt 1:
Sykkelparkering skal anordnes, 1,5 sykkelplass per leilighet. Areal til sykkelparkeringsplasser skal
ikke taes fra grøntareal.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo endring av reguleringsbestemmelsenes §9 siste setning:
Setningen "Det tillates ikke innredet boliger i 1. etasje inn mot felles gangareal.” tas ut.
Arne Byrkjeflot (RV) tok opp sitt forslag pva RV og SV fra byutviklingskomiteen 3.5.2007:
Ingen leiligheter skal være under 50m2.
Votering:
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Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Sørengs og Hugdahls forslag ble Sørengs og
Hugdahls forslag vedtatt mot 16 stemmer (16H) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt 6 ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2 og Byrkjeflots forslag ble innstillingen vedtatt mot
24 stemmer (2H, 15SV, 2Sp, 2RV, 2PP, 1MDG) avgitt for Byrkjeflots forslag.
Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt.
Bergs forslag fikk 10 stemmer (10FrP) og falt.
Hugdahls forslag fikk 20 stemmer (15SV, 2RV, 1PP, 1MDG, 1DEM) og falt.
KrF, Sp, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Nedre Bakklandet 56 m. fl. som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Nedre Bakklandet AS senest datert 19.03.07 med bestemmelser senest datert 22.03.07.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sykkelparkering skal anordnes, 1,5 sykkelplass per leilighet. Areal til sykkelparkeringsplasser
skal ikke taes fra grøntareal.
Ingen leiligheter skal være under 40m2.
Svalgang fra Nygata 30 mot Verftstomta skal være åpen for alle.
Høyden på felt C skal ikke overskride høyden på felt H.
Tillegg til §12: Felles grøntareal skal være tilgjengelig også for beboere fra utenfor
reguleringsområdet.
Forretninger skal ikke være åpne etter kl 2300.
Det skal forberedes for søppelsug.
Minst mulig tekniske installasjoner skal plasseres over tak.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, H, V, RV, KrF, Sp, PP, DEM:
Bystyret ber om at allmenningen 409/31 ved Verftstomta opparbeides parkmessig som plass mot
elva.

Sak 67/07
KAPTEIN ROOSENS VEI 5, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR
BARNEHAGE OG FORSAMLINLGSLOKALE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Kaptein Roosens vei 5.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Grimstad og Tønsager datert 15.11.2006, sist
endret 19.03.07 og i bestemmelser, sist endret 19.03.07.
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Det er en forutsetning at festeavtalen reforhandles slik at barnehagens lekeområde skal være åpent
for barn i nabolaget etter barnehagens åpningstid.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2.
Saksordfører: Per Digre (Ap).
Behandling:
Harald Berg (FrP) foreslo tillegg til reguleringsbestemmelsenes punkt 4.4 utenomhusplan:
Det anlegges ikke fortau langs skogvokterveien og mot Kaptein Roosens vei.
Harald Berg (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Det etableres en parkering forbudtsone for hele skogvoktervegen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Bergs forslag fikk 10 stemmer (10FrP) og falt.
DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Kaptein Roosens vei 5.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Grimstad og Tønsager datert 15.11.2006, sist
endret 19.03.07 og i bestemmelser, sist endret 19.03.07.
Det er en forutsetning at festeavtalen reforhandles slik at barnehagens lekeområde skal være åpent
for barn i nabolaget etter barnehagens åpningstid.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2.

Sak 68/07
STYREVERVREGISTERET - EVENTUELL DELTAKELSE FRA TRONDHEIM
KOMMUNE
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar å erstatte ”Kommunalt økonomiregister for Trondheim kommune” med
Styrevervregisteret. Styrevervregisteret lenkes til kommunens hjemmeside.
2. Bystyret oppfordrer både politikere og ansatte til å la seg registrere i Styrevervregisteret
3. Registreringen av politikere trer i kraft etter høstens kommunevalg
4. Bystyret vedtar forslag til lokalt reglement for registeret
Behandling:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Bystyret vedtar å erstatte ”Kommunalt økonomiregister for Trondheim kommune” med
Styrevervregisteret. Styrevervregisteret lenkes til kommunens hjemmeside.
2. Bystyret oppfordrer både politikere og ansatte til å la seg registrere i Styrevervregisteret
3. Registreringen av politikere trer i kraft etter høstens kommunevalg
4. Bystyret vedtar forslag til lokalt reglement for registeret

Sak 69/07
VEDTAKSPROTOKOLL
INNSTILLING:
1. Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for 2005 til orientering.
2. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med et forslag om et system der status for
vedtatte saker kontinuerlig følges opp med tilgjengelighet på kommunens hjemmesider.
Behandling:
Saken ble utsatt til neste bystyremøte.

Sak 70/07
LOVLIGHETSKONTROLL - KYVANNSVEGEN 12 "MYRA"
INNSSTILLING
Bystyret opprettholder sitt vedtak i sak 40/07 Kyvannsvegen 12, ”Myra”, nytt forslag til
reguleringsplan.
Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 26 stemmer (1Ap, 3H, 15SV, 2V, 2RV, 1PP, 1MDG, 1DEM)
VEDTAK:
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Bystyret opprettholder sitt vedtak i sak 40/07 Kyvannsvegen 12, ”Myra”, nytt forslag til
reguleringsplan.
Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Sak 20/07
VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2007-2010
INNSTILLING:
Forslag 1: Bystyret tar rådmannens svar til etterretning.
Forslag 2: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 3: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 4: Forslaget avvises.
Forslag 5: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 6: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 7: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 8: Forslaget avvises.
Forslag 9: Forslaget avvises.
Forslag 10: Forslaget avvises.
Forslag 11: Forslaget avvises.
Forslag 12: Forslaget avvises.
Forslag 13: Forslaget avvises.
Forslag 14: Forslaget avvises.
Forslag 15: Forslaget avvises.
Forslag 16: Forslaget avvises.
Forslag 17: Forslaget avvises.
Forslag 18: Forslaget avvises.
Forslag 19: Forslaget avvises.
Forslag 20: Forslaget avvises.
Forslag 21: Forslaget avvises.
Forslag 22: Forslaget avvises.
Behandling:
Forslag 1:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2:
Nina Wikan (H) tok opp forslaget fra H, KrF, V, PP:
Bystyret vil arbeide for et bedre kollektivtilbud på de ruter som studenter benytter mest. Dette
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gjelder særlig aksen Dragvoll-Gløshaugen-sentrum. Bystyret ber rådmannen legge frem en egen sak
om hvordan tilbud og pris kan bedres i forhold til dagens nivå.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 33 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1DEM) avgitt for Wikans forslag.
Forslag 3:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag 4:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret ber om at det utredes alternative entreprise- og driftsmodeller for prosjekter med
nybygg/rehabilitering av skolebygg. Modellene skal innebære at kommunen selger skolebyggene til
private som rehabiliterer disse og står som eier med fullt vedlikeholdsansvar, mens kommunen leier
disse tilbake til ordinær skoledrift. Utredningen må vise hvordan forestående nybyggings- og
rehabiliteringsprosjekter kan gjennomføres raskere gjennom en slik modell.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 11 stemmer (10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 5:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret ønsker at Trondheim kommune skal være en ”JA-kommune” på byutviklingssiden, der
søknader skal innvilges med mindre svært tungtveiende konkrete grunner taler mot. Rådmannen bes
legge fram en sak som redegjør for ulike virkemidler for å fremme Trondheim som en JA-kommune.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 28 stemmer (17H, 10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 6:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak med prinsipper og retningslinjer for brukermedvirkning i
prosjektering av kommunale byggeprosjekter – skoler, idrettsanlegg etc. Saken må belyse hvordan
slik brukermedvirkning skal foregå.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 28 stemmer (17H, 10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 7:
Arne Byrkjeflot (RV) tok opp forslaget fra RV:
Flere av de mindre rehabiliteringsprosjekt bør utføres av egne ansatte.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2RV) avgitt for Byrkjeflots forslag.
Forslag 8:
Nina Wikan (H) tok opp forslaget fra H, KrF, V, PP:
Det er beklagelig at rådmannen ikke har funnet midler for holde høyt tempo i arbeidet med
rehabilitering av skolene Ranheim, Rosenborg, Spongdal og Åsveien. I vårt forslag til
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investeringsbudsjett prioriterer vi kommunale investeringsmidler for å komme i gang med flere av
disse skolene.
I tillegg til dette må det prøves andre muligheter for å realisere nye skoler raskere enn forutsatt i
rådmannens forslag. God standard og mer miljøvennlige og fleksible bygg gir både en bedre arbeidsog undervisningssituasjon og bedre ressursutnyttelse, derfor er tidlig ferdigstillelse av nye skolebygg
med på å styrke kvaliteten på undervisningen. Kommunen er imidlertid ikke nødt til å eie byggene
selv. Det er fullt mulig å la private stå for byggingen av skolebyggene, og ta investeringskostnadene,
mot at kommunen leier lokalene tilbake en avtalt periode, til en avtalt pris. Dette er en form for
offentlig-privat samarbeid rådmannen bes utrede umiddelbart for de aktuelle skoleprosjektene som
ikke allerede ligger inne med snarlige kommunale bevilgninger, med sikte på raskest mulig
ferdigstilling av moderne og funksjonelle bygg for elevene. Trondheim kommune kan eventuelt sikres
gjenkjøpsrett for byggene ved avtaletidens utløp.
Det vises i denne sammenheng bl.a. til det Trondheim Eiendom selv skrev i rådmannens ”Årsrapport
2001”:
”Trondheim kommune er i dag eier av de fleste bygg som benyttes. Alternative løsninger, der
private kommer inn som eiere, er under vurdering. Det er spesielt på bygg med store
rehabiliteringsbehov og nybygg hvor private evt. kan rehabilitere/bygge rimeligere enn i
kommunal regi at dette virker interessant.”
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) avgitt for Wikans
forslag.
Forslag 9:
Nina Wikan (H) tok opp forslaget fra H, KrF, V, PP:
Gjennom konkurranseutsetting av kollektivtrafikken vil man både kunne oppnå besparelser og
miljøgevinster for kommunen. De ikke-sosialistiske partiene mener at Team Trafikks monopolrolle er
svært uheldig med tanke på en best mulig ressursutnyttelse og en best mulig kvalitet på
kollektivtilbudet. Gjennom en konkurranseutsetting av kollektivtrafikken forventes en realistisk innsparing som erfaringsmessig vil kunne utgjøre ca 10-15% av dagens kostnader. Samtidig vet vi at en
reetablering av et kommunalt monopol på kollektivtjenester overhodet ikke vil være et egnet
virkemiddel til å gi brukerne et bedre og billigere kollektivtilbud, med gunstige effekter for miljøet.
Bystyret ber derfor rådmannen fremlegge en egen sak for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) avgitt for Wikans
forslag.
Forslag 10:
Nina Wikan (H) tok opp forslaget fra H, KrF, V, PP:
Bystyret mener deler av kommunens eiendomsforvaltning bør konkurranseutsettes, slik at man
gjennom benchmarking mot andre aktører kan sikre at vi driver riktigst mulig. Det foreslås også å
opprette et kommunalt foretak eller aksjeselskap som tar over alle kommunens bygg og leier dem ut
til brukerne av bygningene. Dette vil både gi en langt mer edruelig holdning til arealbruken,
synliggjøre verdiene som ligger i eiendommene og synliggjøre hvor mye penger kommunen må sette
av for å holde eiendommene ved like.
Votering:
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Innstillingen ble vedtatt mot 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) avgitt for Wikans
forslag.
Forslag 11:
Nina Wikan (H) tok opp forslaget fra H, KrF, V, PP:
Bystyret beklager at bystyrets flertall sier konsekvent nei til å teste kommunens virksomhet i
konkurranse med private. I de tilfeller private kan gjøre jobben bedre og/eller billigere, er det byens
næringsliv og innbyggere som vil nyte godt av det, slik vi har sett f.eks.gjennom konkurranseutsetting
av husholdningsavfall. Bystyret ber rådmannen legge frem sak om gjeninnføring av anbud på
innhenting av husholdningsavfall. Bystyret avviser gebyrøkning utover vanlig lønns- og prisstigning for
2007, og forutsetter tilsvarende kostnadsreduksjoner knyttet til innsamlingen.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) avgitt for Wikans
forslag.
Forslag 12:
Nina Wikan (H) tok opp forslaget fra H, KrF, V, PP:
Næringslivet etterlyser – og behøver – rask og forutsigbar behandling i plan- og byggesaker. For
2006 økte gebyrene på plansaker og kart- og oppmålingssaker hhv 20 og 15 prosent, samtidig som
servicegraden ikke forbedres. Bystyret forutsetter at disse gebyrøkningene, også de som er foreslått
for 2007, bidrar til betydelig bedret service og/eller raskere saksbehandling, og ber rådmannen
fremlegge forslag til hvordan dette kan oppnås innenfor de økte økonomiske rammene.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) avgitt for Wikans
forslag.
Forslag 13:
Nina Wikan (H) tok opp forslaget fra H, KrF, V, PP:
Rådmannen bes legge frem forslag til hvordan eiendomsskatten, så lenge den består, kan få en mer
sosial profil, for eksempel ved at ingen med lav inntekt/minstepensjon (f.eks. under 2G for enslige og
under f.eks. 3,5Gforgifte/samboende) skal betale eiendomsskatt. I den grad dette krever dispensasjon fra lov eller lovendring, er bystyret beredt til å be sentrale myndigeter om dette.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) avgitt for Wikans
forslag.
Forslag 14:
Nina Wikan (H) tok opp forslaget fra H, KrF, V, PP:
Bystyret mener fondets målsetning må være å sikre optimal avkastning, for slik å sikre et godt og
trygt velferdstilbud til byens innbyggere. For å øke denne forståelsen også blant byens innbyggere,
foreslås det at kraftfondet omdøpes til Velferdsfondet. Vedtektene endres i hht dette.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2PP, 1DEM) avgitt for Wikans
forslag.
Forslag 15:
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Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret ber om at det fremlegges en sak som redegjør for områder egnet for konkurranseutsetting,
for å sikre mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og best mulig tjenester til innbyggerne.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 28 stemmer (17H, 10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 16:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret ber om å få seg forelagt en totalgjennomgang av alt kommunalt eierskap med tanke på
verdivurdering og salgspotensiale.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 28 stemmer (17H, 10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 17:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i Trondheim kino.
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i TRV A/S.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 10 stemmer (10FrP) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 18:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret ber rådmannen forberede omgjøring av Analysesenteret til A/S og for videre avvikling av
det kommunale eierskapet på lengre sikt.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 11 stemmer (10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 19:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret har som målsetting at skattenivået (eiendomsskatt, kommunale avgifter, egenandeler,
gebyrer med mer) skal reduseres. Bystyret vedtar at det skal startes avvikling av eiendomsskatten
gjennom en årlig nedtrapping.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 28 stemmer (17H, 10FrP, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Forslag 20:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
Bystyret ber om at rådmannen legger fram en sak med prinsipper for økt bruk av lokale
folkeavstemminger.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 15 stemmer (10FrP, 2KrF, 2V, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges
forslag.

Forslag 21:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslaget fra FrP:
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Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim for å sikre
innbyggerne et best mulig tjenestetilbud til riktig pris.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 29 stemmer (17H, 10FrP, 1KrF, 1DEM) avgitt for Dahlberg Hauges
forslag.
Forslag 22:
Arne Byrkjeflot (RV) fremmet endret forslag fra RV:
Bystyret ber rådmannen å snarest fremme en sak for bystyret der ubenyttede midler på 25 millioner
brukes til å styrke de områder av kommunens virksomhet som trenger det mest.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG) avgitt for Byrkjeflots forslag.
VEDTAK:
Forslag 1: Bystyret tar rådmannens svar til etterretning.
Forslag 2: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 3: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 4: Forslaget avvises.
Forslag 5: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 6: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 7: Bystyret tar rådmannens svar til orientering.
Forslag 8: Forslaget avvises.
Forslag 9: Forslaget avvises.
Forslag 10: Forslaget avvises.
Forslag 11: Forslaget avvises.
Forslag 12: Forslaget avvises.
Forslag 13: Forslaget avvises.
Forslag 14: Forslaget avvises.
Forslag 15: Forslaget avvises.
Forslag 16: Forslaget avvises.
Forslag 17: Forslaget avvises.
Forslag 18: Forslaget avvises.
Forslag 19: Forslaget avvises.
Forslag 20: Forslaget avvises.
Forslag 21: Forslaget avvises.
Forslag 22: Forslaget avvises.

Sak 71/07
ENDRINGER FOR VENSTRE
Forslag til innstilling:
Monica Rolfsen blir leder i Kontrollkomiteen fra 1. juli 1007.
Fredrik O. Carstens går inn som 6. vara i Helse- og velferdskomiteen fra 1. juli 2007.
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Elisabeth Paulsen fortsetter som 1. vara i Byutviklingskomiteen for resten av perioden.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Monica Rolfsen blir leder i Kontrollkomiteen fra 1. juli 1007.
Fredrik O. Carstens går inn som 6. vara i Helse- og velferdskomiteen fra 1. juli 2007.
Elisabeth Paulsen fortsetter som 1. vara i Byutviklingskomiteen for resten av perioden.

Sak 72/07
NYVALG AV KONTROLLKOMITE
Forslag til innstilling:
Kontrollkomiteen fra 1.juli 2007:
Monica Rolfsen, (V), Leder
Thomas Jacobsson (FrP)
Tove Hassel (H)
Christian Wiig (H)
Nils Nesjan, (Ap)
Randi Selfjord, (Ap)
Torbjørn Modig (SV), Nestleder
Varamedlemmer for medlem 1 - 4:
Reidun Carstens (FrP)
Henrik G. Kierulf (H)
Kåre Kleven (FrP)
Bente Hofstad (H)
Dag Aakre (KrF)
Magnus Ulseth (H)
Jan Peter Storvold (H)
Varamedlemmer for medlem 5 - 6:
Tommy Sletta (Ap)
Hans Gunnnar Auganes (Ap)
Hildur Storli (Ap)
Gerd Sivertsvik (PP)
Varamedlem for medlem 7:
Ragna Binde (SV)
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Ivar Selmer Olsen (SV)
Tale Næss Lysestøl (RV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollkomiteen fra 1.juli 2007:
Monica Rolfsen, (V), Leder
Thomas Jacobsson (FrP)
Tove Hassel (H)
Christian Wiig (H)
Nils Nesjan, (Ap)
Randi Selfjord, (Ap)
Torbjørn Modig (SV), Nestleder
Varamedlemmer for medlem 1 - 4:
Reidun Carstens (FrP)
Henrik G. Kierulf (H)
Kåre Kleven (FrP)
Bente Hofstad (H)
Dag Aakre (KrF)
Magnus Ulseth (H)
Jan Peter Storvold (H)
Varamedlemmer for medlem 5 - 6:
Tommy Sletta (Ap)
Hans Gunnnar Auganes (Ap)
Hildur Storli (Ap)
Gerd Sivertsvik (PP)
Varamedlem for medlem 7:
Ragna Binde (SV)
Ivar Selmer Olsen (SV)
Tale Næss Lysestøl (RV)

Møtet hevet kl. 2215.
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Rita Ottervik
Ordfører

Frank Jenssen
Kari Aarnes
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