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Til stede 85 representanter.
De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Ordfører opplyste at det er meldt følgende inhabilitet til dagens møte:
Torbjørn Modig melder seg innhabil under behandling av sak 58/06 Forvaltningsrevisjon av
Trondheim Renholdsverk AS, jf. Forvaltningsloven § 6, 2. ledd, da han tidligere har hatt styreverv i
Trondheim Renholdsverk AS. I samme sak melder også Hilde Opoku seg inhabil etter samme § i
forvaltningsloven, da hun som styremedlem fra desember 2005 har vært med på å drøfte den
utarbeidede revisjonsrapporten
Christian Lykke har i forbindelse med komitebehandling av sak 61/06 Forsøksordning med 6
timersdag ,fått sin habilitet vurdert og funnet i orden
Det var ingen innsigelser til de øvrige representantenes habilitet.
Ordfører opplyste om at det ikke vil bli gitt utvida taletid og ba om fullmakt til å ordne saklista.
Musikk- og kulturskolen stilte denne gang med utdrag av en sirkusforestilling presentert av Jonathan
Laschet ,15 år.
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SAKSLISTE
Saksnr.
58/06

Arkivsaksnr.
06/17536
FORVALTNINGSREVISJON AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS

63/06

06/12532
PROSJEKTFINANSIERING AV E6 SØR OG RV3

59/06

04/17514
FOSSESTUEN GNR 320 BNR 3 OG 17, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING

60/06

05/33840
BYGGING AV ØYA SYKEHJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR
HIST OG NTNU

61/06

06/1684
FORSØKSORDNING MED 6 TIMERSDAG

62/06

06/11617
IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALERFORUTSIGBARHETSVEDTAK PBL. § 64 A

64/06

06/12645
STUDENTER I ARBEID I KOMMUNEN

65/06

06/12855
UTVIDET DEPOSITUMSORDNING I PRIVATE LEIEBOLIGER I
TRONDHEIM KOMMUNE

66/06

05/24915
VESTBYEN IL, SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR BYGGING
AV KUNSTGRESSBANE

67/06

03/28563
SØKNAD OM PERMISJON SAMT SUPPLERINGSVALG SOM
STYRELEDER I STAVNE GÅRD KF
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Sak 58/06
FORVALTNINGSREVISJON AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med at TRV over flere år har levert økonomiske resultater som har
innfridd bystyrets avkastningskrav
2. Bystyret er ikke tilfreds med økonomioppfølging og resultat i 2005.
3. Bystyret ønsker at det settes økonomiske delmål som følges opp med effektiviseringstiltak.
4. Bystyret ønsker at det utvikles bedre rutiner/kriterier rundt behandling av reiser,
representasjon, reklame, markedsføring og sponsing.
5. Bystyret etterspør at fordelingen av eiendeler mellom TRV Husholdning AS og Retura TRV
AS etter konsernetableringen gjennomgås.
6. Bystyret ønsker dokumentasjon på at lovmessige krav til skille mellom husholdnings- og
næringsaktivitet blir ivaretatt. Trondheim byteknikk bes følge opp denne dokumentasjonen
gjennom avtalene med selskapet.
7. Bystyret ber rådmannen utarbeide forslag til eierskapsmelding som skal sluttbehandles av
Bystyret.
8. Bystyret er tilfreds med at opplysningsplikten overfor styret stort sett er ivaretatt. Bystyret
påpeker at aksjeloven pålegger styret å igangsette undersøkelser der de finner dette
nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.
9. Bystyret ber rådmannen utvikle kompetansekriterier for en helhetlig vurdering av
styresammensetningen i kommunalt eide selskaper.
10. Bystyret mener det er kritikkverdig av styret i TRV at aksjelovens bestemmelser om
ansvars- og oppgavedeling ikke ble ivaretatt høsten 2004 og våren 2005 ved at
administrerende direktør ble holdt utenfor selskapets ledelse.
11. Bystyret ber om en redegjørelse for hvordan punktene 3, 4, 5, 6, 7 og 9 er fulgt opp til
Generalforsamlingen i 2007.
12. Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering.
Saksordfører: Monica Rolfsen (V)
Behandling:
Torbjørn Modig (SV) og Hilde Opoku (SV) fratrådte pga inhabilitet etter forvaltningslovens §6
andre ledd. Bjørn Erik Hanssen (SV) og Ivar Selmer-Olsen (SV) tiltrådte.
Saksordfører Monica Rolfsen (V) orienterte om to opprettinger i innstillingen i pkt 6 og 11 som
skal lyde:
6. Bystyret ønsker dokumentasjon på at lovmessige krav til skille mellom husholdnings- og
næringsaktivitet blir ivaretatt. Rådmannen bes følge opp denne dokumentasjonen gjennom
avtalene med selskapet.
11. Bystyret ber om en redegjørelse for hvordan punktene 3, 4, 5, 6, 7 og 9 er fulgt opp før
1. mars 2007.
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Arne Byrkjeflot (RV) foreslo følgende tilleggsforslag :
Et pkt 6b:
Bystyret ber om at fordeling av inntekter og utgifter mellom TRV Husholdning og Retura TRV
gjennomgås.
Nytt pkt 13.
Bystyret vil revurdere organiseringa av TRV. Det gjelder primært hele organisasjonsformen og
subsididiært om det er mulig å beholde Hegstadmoen og sorteringsanlegget i husholningsdelen.
Aase Sætran (Ap) foreslo følgende alternativ til innstillingas pkt 9 på vegne av Ap, SV, MDG og
De Uavhengige:
Bystyret ber generalforsamlinga oppnevne valgkomité bestående av ordfører, varaordfører og
opposisjonsleder for alle kommunale selskaper for å sikre en best mulig sammensetning av
kompetanse i styrene.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling for generalforsamlinga.
Frank Jenssen (H) foreslo:
Tillegg pkt 1:
Likevel er det kritikkverdig at TRV over tid har opprettholdt høyere bemanning enn
nødvendig, noe som har svekket de økonomiske resultatene. Dette har medført at bykassen
er tilført mindre midler, og selskapet evt. tilført mindre kapital, enn det som har vært mulig.
Tillegg pkt 6, 1. setning:
…, herunder også at det for fremtiden sikres mulighet til å vurdere at den delen av
virksomheten som skal drives til selvkost faktisk drives til selvkost.
Tillegg pkt 6 mellom 1. og 2. setning:
Det er viktig å sikre almenhetens tillit til kommunens virksomhet ved at kommunen og
kommunens selskaper forholder seg til regelverket om offentlige anskaffelser. Rapporten
peker i pkt. 3.5.8 på at avtaler for 17 millioner kroner er tildelt internt, men at disse ”ikke
har vært ute på anbud i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.”
I tillegg til de lovmessige krav som i hht revisjonsrapporten må innfris, må derfor også andre
nødvendige grep tas for å følge opp rapportens påpekning (jf. kap 7.1.6) av at ”det [vil]
være viktig at kontraktene mellom Retura og husholdningsselskapet ikke gir Retura
noen fordel som kan virke konkurransevridende”. Dette understrekes pga revisjonens
advarsel om at ”det foreligger … en risiko for at det kan skje uheldig eller ulovlig
konkurransevridning gjennom tildeling og gjennomføring av konserninterne
kontrakter.” Dette kan også innebære å vurdere organisatoriske grep, herunder å vurdere
om konsernmodellen er hensiktsmessig.
Tillegg pkt 7 (tillegg understreket):
… utarbeide forslag til eierskapsmelding for kommunens ulike selskaper…..
Endring pkt 8 (understreket):
Bystyrer registrerer at opplysningsplikten stort sett…
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Tillegg pkt 9:
Bystyret ber rådmannen også fremlegge forslag til en ordning for rekruttering av
styremedlemmer til aksjeselskapene av modell fra tidligere Trondheim Byggservice KF, hvor
rådmannen i realiteten fungerte som en ”valgkomite” og foreslo kandidater til styret basert på
selskapets behov for kompetanse. Bystyret vedtar for øvrig at bystyrets faste medlemmer
eller første tredel av varalisten ikke skal inneha styreverv i kommunens aksjeselskaper.
Nytt pkt 13:
Bystyret viser til den rød-grønne regjeringens forslag til kommuneproposisjon for 2007, hvor
regjeringen slår fast: ”Kommunesektoren har lang erfaring med konkurranseutsetting
av tekniske tjenester som for eksempel drift og vedlikehold av vei og
renovasjonsområdet. Regjeringen ser at konkurranseutsetting innenfor disse
områdene kan være et egnet virkemiddel for kommunesektoren.” Bystyret er enig med
regjeringen, og ber rådmannen legge til rette for fortsatt bruk av anbud for innhenting av avfall
i Trondheim. Rådmannen bes om nødvendig forhandle med TRV og Norsk Gjenvinning om
evt prolongering av gjeldende avtaler utover tidligere fastsatt tilbakeføringsdato.
Votering:
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt
Jenssens tilleggsforslag til innstillingens pkt 1 fikk 35 stemmer ( 10FrP, 18H, 3KrF, 2V, 2PP) og falt
Innstillingens pkt 2-5 ble enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 6 1. setning med kontrollkomiteens korrigeringer ble enstemmig vedtatt
Jenssens tillegg til første setning i pkt 6 ble enstemmig vedtatt
Jenssens tillegg pkt 6 mellom innstillingens 1. og 2. setning og forslagets 1. og 2. setning ble vedtatt
mot 3 stemmer (2RV, 1MDG)
Jenssens resterende tillegg til pkt 6 fikk 44 stemmer (26H, 10FrP, 1DEM,2PP, 3KrF, 2V) og falt
Byrkjeflots tilleggsforslag til et pkt 6b fikk 55 stemmer (15SV, 1MDG, 1DEM, 2V, 3KrF, 2RV,
18H, 10Frp) og ble vedtatt
Innstillingen pkt. 6 siste setning ble enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 7 ble enstemmig vedtatt
Jenssens tilleggsforslag til innstillingens pkt 7 ble vedtatt mot 3 stemmer (2RV, 1MDG)
Innstillingens pkt 8 ble vedtatt mot 35 stemmer (18H, 10FrP, 2PP, 2V, 3KrF) avgitt for H
endringsforslag
Jenssens tilleggsforslag til innstillingens pkt 9 fikk 25 stemmer( 18H, 2PP, 2V, 3KrF) og falt
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt 9 og forslaget fremmet av Aase Sætran på vegne av
Ap, SV, MDG og De Uavhengige ble Sætrans forslag vedtatt med 59 stemmer mot 26 stemmer (
1DEM, 18H, 2PP,3KrF, 2V) avgitt for innstillingen
Innstillingens pkt 10 ble enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 11 med komiteens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 12 ble enstemmig vedtatt
Jenssens forslag til nytt pkt 13 fikk 28 stemmer (18H, 10FrP) og falt
Byrkjeflots tilleggsforslag første setning fikk 4 stemmer (2RV, 1SV, 1MDG) og falt
Byrkjeflots tilleggsforslag fra og subsidiært …fikk 18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG) og falt
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VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med at TRV over flere år har levert økonomiske resultater som har
innfridd bystyrets avkastningskrav
2. Bystyret er ikke tilfreds med økonomioppfølging og resultat i 2005.
3. Bystyret ønsker at det settes økonomiske delmål som følges opp med effektiviseringstiltak.
4. Bystyret ønsker at det utvikles bedre rutiner/kriterier rundt behandling av reiser,
representasjon, reklame, markedsføring og sponsing.
5. Bystyret etterspør at fordelingen av eiendeler mellom TRV Husholdning AS og Retura TRV
AS etter konsernetableringen gjennomgås.
6. Bystyret ønsker dokumentasjon på at lovmessige krav til skille mellom husholdningsog næringsaktivitet blir ivaretatt, herunder også at det for fremtiden sikres mulighet
til å vurdere at den delen av virksomheten som skal drives til selvkost faktisk drives
til selvkost.
Det er viktig å sikre almenhetens tillit til kommunens virksomhet ved at kommunen
og kommunens selskaper forholder seg til regelverket om offentlige anskaffelser.
Rådmannen bes følge opp denne dokumentasjonen gjennom avtalene
med selskapet.
6b. Bystyret ber om at fordeling av inntekter og utgifter mellom TRV Husholdning og
Retura TRV gjennomgås
7. Bystyret ber rådmannen utarbeide forslag til eierskapsmelding for kommunens ulike
selskaper som skal sluttbehandles av Bystyret.
8. Bystyret er tilfreds med at opplysningsplikten overfor styret stort sett er ivaretatt. Bystyret
påpeker at aksjeloven pålegger styret å igangsette undersøkelser der de finner dette
nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.
9. Bystyret ber generalforsamlinga oppnevne valgkomité bestående av ordfører,
varaordfører og opposisjonsleder for alle kommunale selskaper for å sikre en best
mulig sammensetning av kompetanse i styrene. Valgkomiteen legger fram sin
innstilling for generalforsamlinga.
10. Bystyret mener det er kritikkverdig av styret i TRV at aksjelovens bestemmelser om
ansvars- og oppgavedeling ikke ble ivaretatt høsten 2004 og våren 2005 ved at
administrerende direktør ble holdt utenfor selskapets ledelse.
11. Bystyret ber om en redegjørelse for hvordan punktene 3, 4, 5, 6, 7 og 9 er fulgt opp
før 1. mars 2007.
12. Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering.

Bjørn Erik Hanssen (SV) og Ivar Selmer-Olsen (SV) fratrådte. Torbjørn Modig og Hilde Opoku
tiltrådte.
Sak 63/06
PROSJEKTFINANSIERING AV E6 SØR OG RV3
INNSTILLING.
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1.

2.

3.
4.

Trondheim kommune vil understreke at standarden på E6 og Rv3 i Sør-Trøndelag sør for
Trondheim er utilfredsstillende, og presiserer hvor viktig det er å utbedre stamvegene for å
sikre god framkommelighet og høy trafikksikkerhet.
Den dårlige stamvegstandarden i Sør-Trøndelag sør for Trondheim skaper store utfordringer
for næringstransportene og fører til svekket konkurransekraft for trøndersk næringsliv. I tillegg
medfører standarden urovekkende høye og alvorlige ulykkestall.
De økonomiske rammene i handlingsprogrammet 2006-2015 for utbedring av stamvegene er
så lave at det ikke er mulig å oppnå en gjennomgående tilfredsstillende vegstandard.
Trondheim kommune slutter seg til ønsket om en sammenhengende, raskere og mer rasjonell
utbygging av strekningene E6 Oppland grense - Tonstad og Rv3 Hedmark grense – Ulsberg,
eventuelt gjennom en ”prosjektfinansiering” som i mindre grad er avhengig av årlige
statsbudsjett. Dette forutsetter at planarbeidet på de aktuelle prosjektstrekningene
intensiveres. Dette er en av landets dårligste og mest ulykkesbelastede E6-strekninger, og det
er et klart statlig ansvar å øke de samlede veibevilgningene, og uansett øke andelen av
veimidlene som går til Sør-Trøndelag, slik at disse viktige prosjektene kan fremskyndes.
Trondheim kommune forutsetter at staten følger opp dette i de kommende statsbudsjetter.
Trondheim kommune kan i forbindelse med en fremskyndet E6 Sør-utbygging ikke akseptere
nye bomstasjoner i Trondheim. Bystyret viser til at eksisterende bommer på E6 Øst og E39
sammen med eventuelle bomstasjoner på E6 sør for Trondheim, medfører at Trondheims
bilister og næringsliv i meget betydelig grad vil bidra til såkalt ”lokal egenfinansiering” i form av
bompenger nærmest uansett i hvilken retning man ønsker å transportere seg selv eller bedrive
næringstransport.

5.

Trondheim kommune er, uavhengig av statlig aksept om prosjektfinansiering for hele E6 Sør,
innstilt på å bidra økonomisk til å fremskynde en videreføring av firefelts vei fra Tonstad til
Sandmoen, inkl. to-plans kryss ved E6-Senterveien, gitt avtale om tilbakebetaling.
Trondheim kommune mener prinsipielt at det fullt ut er en statlig oppgave å finansiere
stamvegnettet og beklager at dette ikke følges opp i statsbudsjettet.

Saksordfører: Harald Berg (FrP)
Behandling:
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Forslag: Alternativ pkt 4. Rådmannens opprinnelige forslag og siste avsnitt i innstillingas pkt. 4:
"Trondheim kommune slutter seg til forslaget om en sammenhengende, raskere og mer rasjonell
utbygging av strekningene E6 Oppland grense - Tonstad og RV3 Hedmark grense - Ulsberg,
eventuelt gjennom en "prosjektfinansiering" som i mindre grad er avhengig av årlige statsbudsjett.
Dette forutsetter at planarbeidet på de aktuelle prosjektstrekningene intensiveres.
Trondheim kommune er, uavhengig av statlig aksept om prosjektfinansiering for hele E6 sør, innstilt
til å bidra økonomisk til å fremskynde en videreføring av firefelts vei fra Tonstad til Sandmoen, inkl.
to-plans kryss ved E6-Senterveien, gitt avtale om tilbakebetaling.
Brynjulf Moe (V) foreslo:
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Innstillingens pkt 4. annet avsnitt og tredje oppheves.
Innstillingens pkt 5. erstattes med følgende:
"Trondheim kommune mener det i utgangspunktet er en statlig oppgave å finansiere stamvegnettet,
og beklager at dette ikke i tilstrekkelig grad følges opp av statsbudsjettet. Trondheim kommune
finner derfor at det er nødvendig med lokale bidrag i finansieringen av E6 Sør og RV3, og gir sin
tilslutning til at disse vegstrekningene delvis finansieres med bompenger. Det fortusettes at det på
strekninger der det ikke finnes alternativer, bør lokaltrafikken skjermes mest mulig mot bomavgift."
Jan Yngvar Kiel (Sp) foreslo:
Endringsforslag :
Pkt. 1, 2, 3 og 5 som innstillingen side1005 -1006
I pkt. 4 strykes andre avsnitt. For øvrig som innstillingen.
Harald Nissen (MGD) tok opp Byutviklingskomiteens forslag s. 1007: Trondheim bystyre vil
derfor ha vurdert ha vurdert finansiering gjennom avgift for brukerne.
Harald Berg (FrP) tok opp Kristian Dahlberg Hauges forslag i Byutviklingskomiteen s. 1007:
Alternativt til innstillingens pkt 4 og 5:
Bystyret avviser bompengefinansiering av ny E6 Oppland grense – Tonstad og RV3 Hedmark
grense – Ulsberg.
Bystyret fastholder sin holdning mot nye bompengeprosjekter i Trondheim, og fremhever at
investering i stamveinettet er en statlig oppgave som skal løses uten bruk av bompenger.
Bystyret viser til at utviklingen av bevilgningene til veginvesteringer og drift fra 1982 og frem til i dag
er tilnærmet stabil i hele denne perioden, mens trafikkutviklingen i samme periode har økt kraftig med
hhv 60% for persontrafikk og 190 % for godstrafikk. En så kraftig trafikkvekst tilsier et betydelig
etterslep i behovet for oppgradering, vedlikehold og nybygging av veg.
Bystyret viser også til at andelen bevilgninger til vegformål (drift og investering) i forhold til
statsbudsjettet er redusert fra 3,3% i 1982 til 1,2% i 2006. Bystyret mener at dette henger dårlig
sammen med den betydelige trafikkveksten i samme periode, all den tid dette innebærer at andelen
av statsbudsjettet som benyttes til vegformål er redusert med 62,9% i forhold til 1982.
Bystyret fremhever at så lenge det er et fortsatt misforhold mellom hva som kreves inn i bilavgifter og
hva som faktisk brukes på veg så er bompengefinansiering av nye vegprosjekter uaktuelt. I perioden
fra 1982 og frem til i dag øker bilavgiftene med 140% etter indeksregulering, mens vegbevilgningene
ikke endres særlig i perioden.
Bystyret slår med bakgrunn i dette fast at bompengefinansiering av nye vegprosjekter i Trondheim
avvises, og fastholder at investering i veg er en statlig oppgave.
Votering:
Innstillingens pkt 1 og 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (2RV, 1MDG)
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Innstillingens pkt 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (2RV, 1MDG)
Nissens tillegg til pkt 3 fikk 23 stemmer (2RV, 1MDG, 2V, 3KrF, 15Sv) og falt
Fagerbakkes forslag til pkt 4 fikk 23 stemmer (15SV, 1MDG, 2V, 3KrF, 2RV) og falt
Bergs forslag til pkt 4 og 5 fikk 11 stemmer (10FrP, 1DEM) og falt
Innstillingens pkt 4 avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 4 avsnitt 2 ble vedtatt mot 27 stemmer (15 SV, 3Sp, 1MDG, 2V, 3KrF, 2RV,
1H)
Innstillingens pkt 4 avsnitt 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (2RV, 1MDG)
Moes forslag til pkt 5 fikk 22 stemmer (15SV, 1MDG, 2V, 3KrF, 1H) og falt
Innstillingens pkt 5 ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
1.

2.

3.
4.

Trondheim kommune vil understreke at standarden på E6 og Rv3 i Sør-Trøndelag sør for
Trondheim er utilfredsstillende, og presiserer hvor viktig det er å utbedre stamvegene for å
sikre god framkommelighet og høy trafikksikkerhet.
Den dårlige stamvegstandarden i Sør-Trøndelag sør for Trondheim skaper store utfordringer
for næringstransportene og fører til svekket konkurransekraft for trøndersk næringsliv. I tillegg
medfører standarden urovekkende høye og alvorlige ulykkestall.
De økonomiske rammene i handlingsprogrammet 2006-2015 for utbedring av stamvegene er
så lave at det ikke er mulig å oppnå en gjennomgående tilfredsstillende vegstandard.
Trondheim kommune slutter seg til ønsket om en sammenhengende, raskere og mer rasjonell
utbygging av strekningene E6 Oppland grense - Tonstad og Rv3 Hedmark grense – Ulsberg,
eventuelt gjennom en ”prosjektfinansiering” som i mindre grad er avhengig av årlige
statsbudsjett. Dette forutsetter at planarbeidet på de aktuelle prosjektstrekningene
intensiveres. Dette er en av landets dårligste og mest ulykkesbelastede E6-strekninger, og det
er et klart statlig ansvar å øke de samlede veibevilgningene, og uansett øke andelen av
veimidlene som går til Sør-Trøndelag, slik at disse viktige prosjektene kan fremskyndes.
Trondheim kommune forutsetter at staten følger opp dette i de kommende statsbudsjetter.
Trondheim kommune kan i forbindelse med en fremskyndet E6 Sør-utbygging ikke akseptere
nye bomstasjoner i Trondheim. Bystyret viser til at eksisterende bommer på E6 Øst og E39
sammen med eventuelle bomstasjoner på E6 sør for Trondheim, medfører at Trondheims
bilister og næringsliv i meget betydelig grad vil bidra til såkalt ”lokal egenfinansiering” i form av
bompenger nærmest uansett i hvilken retning man ønsker å transportere seg selv eller bedrive
næringstransport.

5.

Trondheim kommune er, uavhengig av statlig aksept om prosjektfinansiering for hele E6 Sør,
innstilt på å bidra økonomisk til å fremskynde en videreføring av firefelts vei fra Tonstad til
Sandmoen, inkl. to-plans kryss ved E6-Senterveien, gitt avtale om tilbakebetaling.
Trondheim kommune mener prinsipielt at det fullt ut er en statlig oppgave å finansiere
stamvegnettet og beklager at dette ikke følges opp i statsbudsjettet.
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Kristian Dahlberg Hauge (FrP) og Jon Gudmundsson (H) fratrådte. Solfrid Nilsen (FrP) og Lars
Tvete (H) tiltrådte.
Sak 59/06
FOSSESTUEN GNR 320 BNR 3 OG 17, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING.
Bystyret vedtar reguleringsplan for Fossestua som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Nerland
Prosjektutvikling senest datert 13.02.06 med bestemmelser senest datert 23.01.06.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Solveig Bratseth (KrF).
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK.
Bystyret vedtar reguleringsplan for Fossestua som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Nerland
Prosjektutvikling senest datert 13.02.06 med bestemmelser senest datert 23.01.06.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1.

Sak 60/06
BYGGING AV ØYA SYKEHJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR HIST OG
NTNU
INNSTILLING
1. Bystyret vedtar bygging av Øya sykehjem med integrerte lokaler for Øya sone, Institutt for
samfunnsmedisin (ISM/NTNU), Edda legesenter og Grunn-og videreutdanning i sykepleie
(ASP/HiST) med en prosjektkostnad på kr 647 000 000,-. Det er forutsetning at leietakerne
skal betale kostnadsdekkende husleie.
2. Bystyret vedtar bygging av garasjekjeller under anlegget til kr 28 000 000.-. Dette kommer i
tillegg til prosjektkostnadene under pkt. 1.
3. Kommunens investeringsbehov finansieres ved tilskudd fra Husbanken på kr 26 195 000.- og
lån på kr 648 805 000.-.
Saksordfører: Paal Mehlum (Ap)
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Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK
1. Bystyret vedtar bygging av Øya sykehjem med integrerte lokaler for Øya sone, Institutt for
samfunnsmedisin (ISM/NTNU), Edda legesenter og Grunn-og videreutdanning i sykepleie
(ASP/HiST) med en prosjektkostnad på kr 647 000 000,-. Det er forutsetning at leietakerne
skal betale kostnadsdekkende husleie.
2. Bystyret vedtar bygging av garasjekjeller under anlegget til kr 28 000 000.-. Dette kommer i
tillegg til prosjektkostnadene under pkt. 1.
3. Kommunens investeringsbehov finansieres ved tilskudd fra Husbanken på kr 26 195 000.- og
lån på kr 648 805 000.-.

Sak 61/06
FORSØKSORDNING MED 6 TIMERSDAG
INNSTILLING:
1. Fra 01.01.2007 innføres forsøk med 6-timersdag i Trondheim kommune på følgende enhet:
Trondheim eiendom, Miljøservice
2. Utgifter som er anslått til ca. 5,8 mill. kr. for Trondheim eiendom, Miljøservice legges inn i
budsjettet for 2007.
3. Forsøket går til og med 31.12.2008.
4. Det utarbeides planer for forberedelse og tilrettelegging av forsøkene i løpet av høsten 2006.
5. Evalueringen av forsøket skal skje gjennom en følgeevaluering i hele forsøksperioden. Det
settes av kr. 50 000,- til dette arbeidet i budsjettet for 2007.
6. Bystyret slutter seg til de mål og evalueringsindikatorer som er angitt.
Saksordfører: Snorre Valen (SV)
Behandling:
Snorre Valen (SV) foreslo på vegne av SV og Ap følgende tillegg:
I tillegg til at kommunen gjennomfører sin egen evaluering, ønsker bystyret at kommunen utveksler
erfaringer og drar lærdom fra lignende forsøk. Om mulig bør man knytte seg opp mot LO sitt forsøk,
slik at Trondheim kommunes forsøk også kan bli en del av FAFOs evaluering.
Nina Wikan (H) fremmet Withs forslag fra formannskapet som merknad:
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Innføring av eller forsøk med 6 timersdag i Trondheim kommune er gal prioritering, så lenge vi har
langt mer alvorlige uløste oppgaver, ikke minst innenfor fattigdomsbekjempelse, barnevern, og
bemanningsmangel i eldreomsorgen.
Dersom forsøket likevel gjennomføres må kommunen prioritere områder/ grupper der man ut fra
erfaring vet at belastning og slitasje er størst.
Morten Kokaas (Frp) foreslo Dahlberg Hauges forslag fra formannskapet:
Bystyret avviser innføring av forsøk med 6-timersdag i Trondheim kommune.
Bystyret viser til at det er et stort behov for styrket bemanning innenfor en rekke av kommunens
kjerneområder, og at dette er en sterkt medvirkende årsak til stort sykefravær.
Bystyret ber derfor om at forventede kostnader til forsøk med 6-timersdag i stedet settes av til økt
bemanning innenfor helse- og omsorg og barnevernet i budsjettet for 2007.

Kolbjørn Frøseth (Sp) foreslo nytt pkt 5:
Evalueringen av forsøket skal skje gjennom en følgeevaluering i hele forsøksperioden.
Det settes av kr. 50 000,- til dette arbeidet i budsjettet for 2007.
I forbindelse med evalueringen må det vektlegges en differensiering etter aldersgrupper slik at det
fremgår hvilke positive/negative erfaringer det er gjort med seks timers dag for aldersgruppen 55+.
Dette med tanke på om ordningen kan vinkles inn mot seniorer etter forsøksperioden.

Monica Rolfsen (V) foreslo alternativ til punkt 5:
Evalueringen skal skje gjennom en følgeevaluering i hele forsøksperioden sammen med en evaluering
av de oppnådde resultater av forsøket. Det settes av 200.000 kroner til dette arbeide i budsjettet for
2007.

Arne Byrkjeflot (RV) foreslo følgende endringsforslag- i pkt. 1 og 2:
1. Fra 1,1,2007 innføres forsøk med 6-timersdag i Trondheim kommune på følgende enheter:
Trondheim Eiendom, Miljøservice. Trondheim Byarkiv og Byneset Sykehjem
2. Utgifter som er anslått til ca. 10,45 mill. kr legges inn i budsjettet for 2007

Votering:
Byrkjeflots endringsforslag i pkt 1 fikk 5 stemmer (2RV, 1MDG, 1SV, 1DEM) og falt
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt mot 35 stemmer ( 10 FrP, 18H, 2PP. 2V, 3KrF)
Byrkjeflots endringsforslag i pkt 2 fikk 3 stemmer (2RV, 1MDG) og falt
Innstillingens pkt 2 ble vedtatt mot 35 stemmer ( 10 FrP, 18H, 2PP. 2V, 3KrF)
Innstillingens pkt 3 ble vedtatt mot 35 stemmer ( 10 FrP, 18H, 2PP. 2V, 3KrF)
Innstillingens pkt 4 ble vedtatt mot 35 stemmer ( 10 FrP, 18H, 2PP. 2V, 3KrF)
Innstillingens pkt 5 fikk ingen stemmer og falt.
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Rolfsens forslag fikk 74 stemmer (18H, 2V, 3KrF, 2RV, 1MDG,1De Uavhengige, 2PP, 3Sp,
26AP, 15SV) og ble vedtatt
Frøseths forslag 1. avsnitt fikk 3 stemmer (3 Sp) og falt
Frøsets 2. avsnitt ble vedtatt mot 2 stemmer (2FrP)
Valens forslag til pkt 5 fikk 45 stemmer (15SV, 26Ap, 2De uavhengige, 2RV) og ble vedtatt
Innstillingens pkt 6 ble vedtatt mot 30 stemmer (18H, 10FrP, 2PP), og dermed falt Kokkaas sitt
forslag
Merknaden fremmet av Wikan fikk tilslutning fra KrF, FrP, PP og V

VEDTAK:
1. Fra 01.01.2007 innføres forsøk med 6-timersdag i Trondheim kommune på følgende enhet:
Trondheim eiendom, Miljøservice
2. Utgifter som er anslått til ca. 5,8 mill. kr. for Trondheim eiendom, Miljøservice legges inn i
budsjettet for 2007.
3. Forsøket går til og med 31.12.2008.
4. Det utarbeides planer for forberedelse og tilrettelegging av forsøkene i løpet av høsten 2006.
5. Evalueringen skal skje gjennom en følgeevaluering i hele forsøksperioden sammen
med en evaluering av de oppnådde resultater av forsøket. Det settes av 200.000 kroner
til dette arbeide i budsjettet for 2007.
I tillegg til at kommunen gjennomfører sin egen evaluering, ønsker bystyret at
kommunen utveksler erfaringer og drar lærdom fra lignende forsøk. Om mulig bør
man knytte seg opp mot LO sitt forsøk, slik at Trondheim kommunes forsøk også kan
bli en del av FAFOs evaluering.
6. Bystyret slutter seg til de mål og evalueringsindikatorer som er angitt.

Sak 62/06
IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALERFORUTSIGBARHETSVEDTAK PBL. § 64 A
INNSTILLING:
I medhold av pbl. § 64 a fatter bystyret i Trondheim følgende vedtak:
Forutsigbarhetsvedtak, pbl. § 64 a
1 Geografisk avgrensning
Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere
forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede.
Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer
spesifikke vedtak i henhold til pbl. § 64 a, der det vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging
innenfor planområdet.
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2 Avgrensning etter type tiltak
Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt
arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan) med
tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging av offentlige anlegg og/ eller tilpasning til slike
anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/ tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i
arealplanen eller som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og
offentlige friområder. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l..

3 Boligsosiale tiltak
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger
i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme
gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.
4 Hovedprinsipper for kostnadsfordeling
Prinsippet om full kostnadsoverveltning som vedtatt i bystyrets sak 75/ 1993, ”Avgifter/
kostnadsoverveltning” opprettholdes.
5 Aktuelle kommunale dokumenter
Dokumenter som kommuneplanens arealdel og boligprogrammet gir utbyggere og grunneiere viktige
opplysninger om kommunens samfunnsmessige mål, og om for eksempel skolekapasitet,
eksisterende infrastruktur og geotekniske forhold.
6 Fremtidige vedtak etter pbl. § 64 a
Bystyret ber rådmannen innarbeide dette vedtaket i forslag til ny kommuneplanens arealdel.
Saksordfører: Aage Borrmann (Ap)
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I medhold av pbl. § 64 a fatter bystyret i Trondheim følgende vedtak:
Forutsigbarhetsvedtak, pbl. § 64 a
1 Geografisk avgrensning
Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere
forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede.
Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer
spesifikke vedtak i henhold til pbl. § 64 a, der det vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging
innenfor planområdet.
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2 Avgrensning etter type tiltak
Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt
arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan) med
tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging av offentlige anlegg og/ eller tilpasning til slike
anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/ tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i
arealplanen eller som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og
offentlige friområder. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l..
3 Boligsosiale tiltak
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger
i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme
gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.
4 Hovedprinsipper for kostnadsfordeling
Prinsippet om full kostnadsoverveltning som vedtatt i bystyrets sak 75/ 1993, ”Avgifter/
kostnadsoverveltning” opprettholdes.
5 Aktuelle kommunale dokumenter
Dokumenter som kommuneplanens arealdel og boligprogrammet gir utbyggere og grunneiere viktige
opplysninger om kommunens samfunnsmessige mål, og om for eksempel skolekapasitet,
eksisterende infrastruktur og geotekniske forhold.
6 Fremtidige vedtak etter pbl. § 64 a
Bystyret ber rådmannen innarbeide dette vedtaket i forslag til ny kommuneplanens arealdel.

Sak 64/06
STUDENTER I ARBEID I KOMMUNEN
INNSTILLING:
Bystyret slutter seg til Rådmannens anbefaling om å fortsette arbeidet med å etablere sentrale
samarbeidsavtaler med høgskole-, universitet- og forskningsmiljø for å systematisere samarbeidet og
skape helhetlige strategier for felles interaksjon.
Bystyret slutter seg til Rådmannens forslag om å vurdere muligheter for å skape trainee-stillinger i
Trondheim kommune.
Bystyret slutter seg til Rådmannens forslag om at Trondheim kommune opprettholder sitt
engasjement med å være delaktig i og pådriver for samarbeidsprosjekter med andre aktører i byen
og regionen for at Trondheim også i fremtiden skal fremstå som en attraktiv studentby.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV, H, FrP, SP følger saken:
I det videre arbeidet med denne saka er det viktig at en også ser på arbeids- og
framførings/utstillingsmulighetene for studenter innen kunst og kulturområdet.
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Saksordfører: Christian Lykke (H)
Behandling:
Emil Raaen (Ap) foreslo følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber Rådmannen vurdere forslaget i Studentrådets uttalelse i forbindelse med saken om
mangfoldig arbeidsliv.
Solveig Bratseth (KrF) foreslo følgende tilleggsforslag:
Bystyret vil at noen av studentplassene blir forbeholdt studenter med nedsatt funksjonsevne.
Ola J Lenes (Ap) ba om følgende korrigering av merknadens siste del: …innen kunst, arkitektur og
kulturområdet.
Votering:
Voteringen ble gjennomført med 84 medlemmer tilstede.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Raaens tilleggsforslag ble vedtatt med 74 stemmer mot 10 stemmer (10FrP)
Bratseths tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Bystyret gav sin tilslutning til foreslått korrigering av merknaden
RV, PP, De uavhengige, MDG, V, KrF sluttet seg til flertallsmerknaden.

VEDTAK:
Bystyret slutter seg til Rådmannens anbefaling om å fortsette arbeidet med å etablere sentrale
samarbeidsavtaler med høgskole-, universitet- og forskningsmiljø for å systematisere samarbeidet og
skape helhetlige strategier for felles interaksjon.
Bystyret slutter seg til Rådmannens forslag om å vurdere muligheter for å skape trainee-stillinger i
Trondheim kommune.
Bystyret slutter seg til Rådmannens forslag om at Trondheim kommune opprettholder sitt
engasjement med å være delaktig i og pådriver for samarbeidsprosjekter med andre aktører i byen
og regionen for at Trondheim også i fremtiden skal fremstå som en attraktiv studentby.
Bystyret ber Rådmannen vurdere forslaget i Studentrådets uttalelse i forbindelse med saken om
mangfoldig arbeidsliv.
Bystyret vil at noen av studentplassene blir forbeholdt studenter med nedsatt funksjonsevne.

FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV, H, FrP, SP ;RV, V, De Uavhengige, PP, MDG,
KrF:
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I det videre arbeidet med denne saka er det viktig at en også ser på arbeids- og
framførings/utstillingsmulighetene for studenter innen kunst, arkitektur og kulturområdet.

Sak 65/06
UTVIDET DEPOSITUMSORDNING I PRIVATE LEIEBOLIGER I TRONDHEIM
KOMMUNE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å opprette en generell ordning med depositum, eller garanti for depositum, i private
leieboliger i Trondheim. Kommunes startlånsordning benyttes til tiltaket. Startlånet kan gis som renteog/eller avdragsfritt lån der betjeningsevne for lån ikke er tilstede. Det er en forutsetning for bruk av
startlånet at kommunen får pant i depositumskonto i bank.
Depositumsordningen opprettes som en prøveordning på to år, med tilbakemelding til formannskapet
etter ett år.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)
Behandling:
Et notat datert 16.05.2006 fra kommunaldirektør Tor Åm og boligsjef Anne Aaker var lagt ut på
plassene til bystyrets medlemmer.
Frank Jenssen (H) foreslo:
Første setning utgår og erstattes med (resten som innstillingen):
Bystyret vedtar å opprette en ordning ned depositum, eller garanti for depositum, i private boliger i
Trondheim, med det formål å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet bedre enn i dag. Ordningen skal
primært forbeholdes de som innfrir krav ene til, eventuelt innvilges, kommunal bolig, men hvor
kommunen ikke har egen/ egnet bolig til disposisjon.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Jenssens forslag ble innstillingen vedtatt med 57 mot
28 stemmer ( 10FrP, 18H) avgitt for Jenssens forslag.

VEDTAK
Bystyret vedtar å opprette en generell ordning med depositum, eller garanti for depositum, i private
leieboliger i Trondheim. Kommunes startlånsordning benyttes til tiltaket. Startlånet kan gis som renteog/eller avdragsfritt lån der betjeningsevne for lån ikke er tilstede. Det er en forutsetning for bruk av
startlånet at kommunen får pant i depositumskonto i bank.
Depositumsordningen opprettes som en prøveordning på to år, med tilbakemelding til formannskapet
etter ett år.
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Sak 66/06
VESTBYEN IL, SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR BYGGING AV
KUNSTGRESSBANE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille kommunal garanti for et lån pålydende kr. 2 289 500,- som Vestbyen
IL tar opp i Sparebank 1 Midt-Norge i forbindelse med ombygging av grusbanen på
Hammersborg 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. 2 289 500,-.
Garantien gis som simpel kausjon.
Garantien omfatter kun hovedstolen.
Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet med
forutsetning at omsøkte tilskudd fra spillemidlene i sin helhet går til nedbetaling av
lånet.
Etter nedbetaling av lånet med innvilgede og utbetalte tilskudd skal restlånet på kr
531 500,- 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.

Saksordfører: Christian Lykke (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK
Bystyret vedtar å stille kommunal garanti for et lån pålydende kr. 2 289 500,- som Vestbyen
IL tar opp i Sparebank 1 Midt-Norge i forbindelse med ombygging av grusbanen på
Hammersborg til en kunstgressbane uten undervarmeanlegg.
Det stilles følgende betingelser til garantien :
1.
2.
3.

Garantiansvaret utgjør maksimalt og kan ikke overstige kr. 2 289 500,-.
Garantien gis som simpel kausjon.
Garantien omfatter kun hovedstolen.
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4.

5.
6.

Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet med
forutsetning at omsøkte tilskudd fra spillemidlene i sin helhet går til nedbetaling av
lånet.
Etter nedbetaling av lånet med innvilgede og utbetalte tilskudd skal restlånet på kr
531 500,- 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 67/06
SØKNAD OM PERMISJON SAMT SUPPLERINGSVALG SOM STYRELEDER I
STAVNE GÅRD KF
Forslag til innstilling:
Knut Gåseidnes, Sp, innvilges permisjon fra sitt verv som styreleder i Stavne Gård KF i perioden
09.05.2006 – 09.05.2007.
oppnevnes som ny styreleder i Stavne Gård KF under Knut Gåseidnes permisjon
i perioden 09.05.2006 – 09.05.2007.
Behandling:
Følgende forslag ble fremmet av Ap, Sp og SV:
Knut Gåseidnes, SP innvilges permisjon fra sitt verv som styreleder i Stavne Gård KF i perioden
09.05.2006 – 09.05.2007.
Aase Sætran, AP oppnevnes som ny styreleder i Stavne Gård KF under Knut Gåseidnes permisjon i
perioden 09.05.2006 – 09.05.2007.
Jan-Yngvar Kiel, SP oppnevnes som nytt styremedlem i Stavne Gård KF under Knut Gåseidnes
permisjon i perioden 09.05.2006 – 09.05.2007.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Knut Gåseidnes, Sp, innvilges permisjon fra sitt verv som styreleder i Stavne Gård KF i perioden
09.05.2006 – 09.05.2007.
Aase Sætran, AP oppnevnes som ny styreleder i Stavne Gård KF under Knut Gåseidnes permisjon i
perioden 09.05.2006 – 09.05.2007.
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Jan-Yngvar Kiel, SP oppnevnes som nytt styremedlem i Stavne Gård KF under Knut Gåseidnes
permisjon i perioden 09.05.2006 – 09.05.2007.

Møtet hevet kl. 21.10

Rita Ottervik
Ordfører

Frank Jenssen

Kari Aarnes
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