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Frøydis Gaare, Roy Hveding (sak 56/06), Jon Steinar Gudmundsson, Grete
Tønnesen, Jan H Parow, Arna Folden, Joar Fornes, Harriet Tøndel, Torgeir
Johnsen, Trond Erling Pedersen, Bjørn-Erik Hansen, Reidar Dullum, Astrid
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Til stede 85 representanter.
De anmeldte forfall ble enstemmig godkjent.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Ordfører opplyste om at det i henhold til retningslinjer for kommunalt råd for funksjonshemmede og
vedtekter for eldrerådet, samt sentrale lover og forskrifter, ikke er krav til annet enn at bystyret skal
ta årsmeldingene fra disse rådene til orientering. Av den grunn foreslo ordfører å endre innstillingene
i sakene 52/06 og 53/06, og ba om bystyrets tilslutning til dette
Ordfører opplyste at han i sak 40/06 ville holde et innlegg, og at han av den grunn foreslo at Aase
Sætran (Ap) konstitueres som setteordfører.
Ordfører opplyste at det er meldt følgende inhabilitet til dagens møte:
Per Digre er inhabil jf forvaltningslovens § 6 d i sak 56/06 da han er medlem i hovedstyret for
Arbeiderforeningen.
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.
Det var meldt følgende ”Private forslag”. (jnr. 06/588)
Fra Nina Wikan og Frank Jenssen (H):
LEGETJENESTER I SYKEHJEM
Bystyret vedtar:
1. Begrepet tilsynslege endres til sykehjemslege.
2. Rådmannen bes i forbindelse med den forestående eldreplanen legge fram en sak om gradvis
opptrapping av legestillingene ved sykehjem mot minimum 40% stilling. Lønns- og
arbeidsbetingelser bør være tilsvarende leger på sykehus.
3. Det utvikles et kompetansehevingsprogram for sykehjemsleger.
4. Rådmann og ordfører bes om å ta kontakt med departement og Storting med det formål at
personer som har fast plass i sykehjem skal strykes av fastlegenes lister. Frigjorte midler skal
inngå i rammetilskuddet til kommunene.
5. Personer som bor i omsorgsboliger med heldøgns omsorg skal også ha egen sykehjemslege.
6. Det bør etableres et fast møtepunkt for sykehjemsstyrere og sykehjemsleger for å drøfte
felles problemområder, samhandling og utvikling.
7. Rådmannen tar initiativ til utvikling av IT-løsninger som fungerer som felles
dokumentasjonsverktøy for legetjenester og pleie og omsorg.
Dagens kulturinnslag f ra Trondheim musikk- og kulturskole var en hornkvartett bestående av Henny
Førde, Live Øra Danielsen, Niklas Grenvik og Lena Vik. De spilte ”When I'm 64” av
Lennon/McCartney, arrangert for kvartetten av Helge Førde.
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SAKSLISTE
Saksnr.
40/06

Arkivsaksnr.
05/39804
KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS
VURDERINGER

41/06

05/23535
FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET

42/06

05/37824
VILKÅR FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

43/06

06/12287
RANHEIM SKOLE - LOKALISERING OG RAMMER FOR
PLANLEGGING

44/06

05/43613
FORNYET OG HELHETLIG KOMPETANSEPOLITIKK (Privat forslag til
bystyrets møte 15.12.05 fra Aage Borrmann)

45/06

05/4099
LOSSIUS VEG 5B, SAXENBORG BARNEHAGE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN

46/06

04/20673
HAAKON VII`S GATE 12 "AGA" FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
MED BESTEMMELSER

47/06

05/20016
KLÆBUVEGEN 113, GNR 62 BNR 7, REGULERINGSPLAN FOR
BARNEHAGE

48/06

03/33271
NEDRE BERGHEIM, FORSLAG TIL ENDRING AV
REGULERINGSPLAN

49/06

05/35414
HÅKON JARLS GATE 1 OG 12, ØYA SYKEHJEM, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

50/06

00/18489
TILSYNSUTVALGAS ÅRSRAPPORT FOR 2005
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51/06

06/12130
ÅRSRAPPORT 2004/2005 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I
TRONDHEIM

52/06

06/991
ÅRSMELDING 2005 - KOMMUNALT RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE

53/06

06/2394
ÅRSMELDING 2005 FOR ELDRERÅDET

54/06

06/12060
PENSJONSKASSENS ÅRSRAPPORT

55/06

05/4190
PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRETS MØTE 27. JANUAR 2005
ÅREMÅLSTILSETTING FOR KOMMUNALE TOPPLEDERE

56/06

06/6102
ARBEIDERFORENINGEN - KONGENS GATE 19 - KOMMUNAL
OVERTAKELSE

57/06

03/28563
SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET
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Sak 56/06
ARBEIDERFORENINGEN - KONGENS GATE 19 - KOMMUNAL OVERTAKELSE
INNSTILLING:
Bystyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle videre innenfor de rammer som saken omhandler.
Disse er påpekt i et notat fra Rådmannen 28.03. 2006.
Saksordfører: Yngve Cappelen (H)
Behandling:
Per Digre (Ap) fratrådte pga inhabilitet jf forvaltningslovens § 6 d da han er medlem i hovedstyret for
Arbeiderforeningen. Roy Hveding (Ap) tiltrådte.
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo tillegg til innstillingen:
Eventuelle utgifter til drift og rehabilitering av Kongens gate 19 må ikke føre til nedskjæringer for
tidligere vedtatte aktiviteter.
Odd Anders With (KrF) tok opp sin merknad pva KrF fra formannskapet 21.02.2006:
Det er en forutsetning at kommunens omkostninger ved overtakelsen ikke rammer kulturinnsatsen
ovenfor barn og unge og den nødvendige opptrapping av rehabilitering av kommunens kirker.
Yngve Cappelen (H) tok opp sitt forslag fra kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen 3.4.2006:
Rådmannen bees utrede/se på mulighetene for et OPS samarbeid, som løsning for å sikre at
Arbeiderforeningen ivaretas som kulturarena.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Cappelens forslag ble innstillingen vedtatt mot 28
stemmer (18H, 10FrP) avgitt for Cappelens forslag.
Vindheims forslag ble vedtatt mot 10 stemmer (10FrP).
Ap, SV, Sp, PP, De uavhengige, V, MDG sluttet seg til merknaden fra KrF.
VEDTAK:
Bystyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle videre innenfor de rammer som saken omhandler.
Disse er påpekt i et notat fra Rådmannen 28.03. 2006.
Eventuelle utgifter til drift og rehabilitering av Kongens gate 19 må ikke føre til nedskjæringer for
tidligere vedtatte aktiviteter.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, SV, Sp, PP, De uavhengige, V, MDG:
Det er en forutsetning at kommunens omkostninger ved overtakelsen ikke rammer kulturinnsatsen
ovenfor barn og unge og den nødvendige opptrapping av rehabilitering av kommunens kirker.
Kristen Mo (H) leverte følgende protokolltilførsel:
Rådmannens notat datert 20.03.2006 er verken utsendt til bystyrets medlemmer eller ligger ved
sakens mappe i bystyresalen.
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Per Digre (Ap) tiltrådte, Roy Hveding (Ap) fratrådte.
Sak 40/06
KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER
INNSTILLING
1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke i for stor
grad har innvirkning på barnevernets vurderinger, men vil uttrykke bekymring for at det på
enkelte områder avdekkes at noen ansatte mener at økonomiske hensyn er årsak til at
nødvendige tiltak ikke blir igangsatt.
2. Bystyret er bekymret for de kapasitetsmessige problemer som er avdekket i revisjonsrapporten
og konsekvensene dette kan få for barn som har behov for tjenester etter
barneverntjenesteloven.
3. Bystyret er tilfreds med at rådmannen særlig vil se nærmere på:
- oppfølging og kvalitetssikring av igangsatte tiltak.
- forskjellene i bemanning og ressursinnsats mellom bydelene.
- oppfølgingen av ungdom over 18 år.
4. Bystyret ber rådmannen om å orientere Kontrollkomiteen om tiltak som er iverksatt innen
desember 2006.
5. Bystyret tar forøvrig revisjonsrapporten til orientering.
Saksordfører: Monica Rolfsen (V)
Behandling:
Ordfører foreslo Aase Sætran (Ap) valgt som setteordfører under denne saken. Bystyret sluttet
seg til dette.
Odd Anders With (KrF) foreslo pva KrF, H, FrP, V, PP, RV, MDG:
Tillegg til innstillingens pkt 2:
Bystyret viser til at revisjonen avdekker at det bevilges for lite ressurser til barnevernet i Trondheim, i
forhold til behov og kapasitet.
Revisjonens rapport forteller at ”hele 80% er enig i påstanden om at manglende kapasitet fører til at
arbeidet på deres enhet ikke kan gjøres tilfredsstillende”. Og ”60% av respondentene kjenner til at
barn ikke får hjelp i rett tid”. Denne kapasitetsmangel illustrerer en ressursmangel som må rettes
opp, så langt det lar seg gjøre også i inneværende år. En oppfølging med en tilstrekkelig og mer
realistisk nivåheving må med i rådmannens forslag til budsjett for neste år. Og det må tas særskilt
hensyn til at rapporten beskriver situasjonen som vanskeligst på Heimdal og Østbyen.
Bystyret aksepterer ikke dagens lovbrudd, ved at frister for behandling og undersøkelser av
bekymringsmeldinger, ikke holdes i Trondheim.
Bystyret etterlyser et løft i barnevernet som også ivaretar problemet ved at økonomiske hensyn,
ifølge revisjonen, i for stor grad påvirker oppfølging av unge som er i ferd med å passere 18 år.
Votering:
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (2RV, 1MDG).
Innstillingens pkt 2-5 ble enstemmig vedtatt.

Møteprotokoll for Bystyret, 27.04.2006 (06/13031)

6

Trondheim kommune
Withs forslag fikk 39 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke i for stor
grad har innvirkning på barnevernets vurderinger, men vil uttrykke bekymring for at det på
enkelte områder avdekkes at noen ansatte mener at økonomiske hensyn er årsak til at
nødvendige tiltak ikke blir igangsatt.
2. Bystyret er bekymret for de kapasitetsmessige problemer som er avdekket i revisjonsrapporten
og konsekvensene dette kan få for barn som har behov for tjenester etter
barneverntjenesteloven.
3. Bystyret er tilfreds med at rådmannen særlig vil se nærmere på:
- oppfølging og kvalitetssikring av igangsatte tiltak.
- forskjellene i bemanning og ressursinnsats mellom bydelene.
- oppfølgingen av ungdom over 18 år.
4. Bystyret ber rådmannen om å orientere Kontrollkomiteen om tiltak som er iverksatt innen
desember 2006.
5. Bystyret tar forøvrig revisjonsrapporten til orientering.

Sak 41/06
FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET
INNSTILLING
1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber
Rådmannen følge opp de anmerkningene som fremkommer i revisjonsrapporten.
2. Bystyret ber Rådmannen sørge for en klarere dokumentasjon av henførbare utgifter som
belaster selvkostområdet.
3. Bystyret ber videre Rådmannen sørge for at for mye innbetalte gebyrer tilbakeføres
selvkostfondene.
4. Bystyret ser positivt på at Rådmannen i sitt høringssvar i revisjonsrapporten signaliserer at
det allerede er igangsatt arbeid med å utarbeide en ny åpningsbalanse pr. 31.12.2002.
5. Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak i løpet av våren 2007 om hvordan
avvik som fremkommer i revisjonsrapporten vil bli rettet opp.
6. Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering.
Saksordfører: Torbjørn Modig (SV)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber
Rådmannen følge opp de anmerkningene som fremkommer i revisjonsrapporten.
2. Bystyret ber Rådmannen sørge for en klarere dokumentasjon av henførbare utgifter som
belaster selvkostområdet.
3. Bystyret ber videre Rådmannen sørge for at for mye innbetalte gebyrer tilbakeføres
selvkostfondene.
4. Bystyret ser positivt på at Rådmannen i sitt høringssvar i revisjonsrapporten signaliserer at
det allerede er igangsatt arbeid med å utarbeide en ny åpningsbalanse pr. 31.12.2002.
5. Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak i løpet av våren 2007 om hvordan
avvik som fremkommer i revisjonsrapporten vil bli rettet opp.
6. Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering.

Sak 42/06
VILKÅR FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
INNSTILLING
Bystyret vedtar at eiere av private barnehager, for å motta kommunalt tilskudd, skal sørge for at
samtlige vilkår som er beskrevet nedenfor oppfylles:
a) Det skal være inngått tariffavtaler for barnehagens ansatte innen 1. november 2006, med
økonomisk virkning fra 1. januar 2006. Tilsvarende tariffavtaler for ansatte i kommunale
barnehager skal være veiledende.
b) Det skal være inngått pensjonsavtaler for barnehagens ansatte innen 1. november 2006,
med økonomisk virkning fra 1. januar 2006. Tilsvarende pensjonsavtaler for ansatte i
kommunale barnehager skal være veiledende.
c) Trondheim kommunes norm for leke- og oppholdsareal skal praktiseres som et
minimumskrav. Barnehagens leke- og oppholdsareal skal framgå av barnehagens vedtekter.
d) Barnehagen skal ha ulykkesforsikring for barn. Opplysninger om ulykkesforsikringen skal
framgå av barnehagens vedtekter.
e) Familiebarnehager skal ha vikarordning. Opplysninger om vikarordningen skal framgå av
barnehagens vedtekter.
f) I tillegg til de punkter som framgår av barnehagelovens § 7, og innstillingens
pkt c), d), og e) ovenfor, skal følgende opplysninger framgå av barnehagens vedtekter:
- Opptaksperiode, oppsigelsesfrist og vilkår for oppsigelse
- Kontraktsvilkår om depositum eller forskuddsbetaling
g) Barnehagen skal gjennomføre brukerundersøkelser, fortrinnsvis annethvert år. Resultatet
skal legges fram for barnehagens styringsorganer og på forespørsel for kommunen som
tilsynsmyndighet.
h) Barnehagen skal ha PC med internett og en stabil e-postadresse.
Bystyret ber rådmannen legge fram en evaluering av vedtatte vilkår i sammenheng med
evaluering av ny tilskuddsmodell for private barnehager fra 1. januar 2006.
Saksordfører: Anne Grete Haugan (RV)
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Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Bystyret vedtar at eiere av private barnehager, for å motta kommunalt tilskudd, skal sørge for at
samtlige vilkår som er beskrevet nedenfor oppfylles:
a) Det skal være inngått tariffavtaler for barnehagens ansatte innen 1. november 2006, med
økonomisk virkning fra 1. januar 2006. Tilsvarende tariffavtaler for ansatte i kommunale
barnehager skal være veiledende.
b) Det skal være inngått pensjonsavtaler for barnehagens ansatte innen 1. november 2006,
med økonomisk virkning fra 1. januar 2006. Tilsvarende pensjonsavtaler for ansatte i
kommunale barnehager skal være veiledende.
c) Trondheim kommunes norm for leke- og oppholdsareal skal praktiseres som et
minimumskrav. Barnehagens leke- og oppholdsareal skal framgå av barnehagens vedtekter.
d) Barnehagen skal ha ulykkesforsikring for barn. Opplysninger om ulykkesforsikringen skal
framgå av barnehagens vedtekter.
e) Familiebarnehager skal ha vikarordning. Opplysninger om vikarordningen skal framgå av
barnehagens vedtekter.
f) I tillegg til de punkter som framgår av barnehagelovens § 7, og innstillingens
pkt c), d), og e) ovenfor, skal følgende opplysninger framgå av barnehagens vedtekter:
-

Opptaksperiode, oppsigelsesfrist og vilkår for oppsigelse
Kontraktsvilkår om depositum eller forskuddsbetaling

g) Barnehagen skal gjennomføre brukerundersøkelser, fortrinnsvis annethvert år. Resultatet
skal legges fram for barnehagens styringsorganer og på forespørsel for kommunen som
tilsynsmyndighet.
h) Barnehagen skal ha PC med internett og en stabil e-postadresse.
Bystyret ber rådmannen legge fram en evaluering av vedtatte vilkår i sammenheng med
evaluering av ny tilskuddsmodell for private barnehager fra 1. januar 2006.
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PRIVAT FORSLAG
Nina Wikan (H) la fram privat forslag om legetjenester i sykehjem.
Ordfører foreslo forslaget oversendt helse- og velferdskomiteen. Bystyret sluttet seg til dette.

Sak 43/06
RANHEIM SKOLE - LOKALISERING OG RAMMER FOR PLANLEGGING
INNSTILLING
1.
Bystyret vedtar at den videre planlegging av Ranheim skole skjer ved en prosjektering av et
samlet skoleanlegg. Arealnormene for en barneskole for 80 elever pr årstrinn er grunnlaget for
planlegging.
2.
Skolen lokaliseres mellom fjæra og dagens idrettsanlegget på Ranheim
3.
Bystyret vedtar at ombruk/salg av dagens skoleeiendom inngår i finansieringen av ny skole.
4.
Det avsettes tomt til ny barnehage på Ranheim Vestre.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, Sp, SV, PP, RV og FrP
Bystyret kan ikke akseptere at andre skoleprosjekt skyves ut i tid som følge av økte kostnader ved
dette prosjektet.
Skolebruksplanen ligger fast. Bystyret ber derfor Rådmannen ta høyde for økte kapitalkostnader i
Budsjett- og økonomiplanen.
Saksordfører: Jan-Yngvar Kiel (SP)
Behandling:
Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, H, SV, FrP, De uavhengige:
Merknadsstillerne ber Rådmannen vurdere om skolen delvis kan plasseres på Ranheim idrettslags
tomt slik at vi kan oppnå sambruksfordeler i den videre utvikling av området.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KrF, V, PP, DEM, De uavhengige sluttet seg til flertallsmerknaden fra oppvekstkomiteen.
V, RV, KrF, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap.
VEDTAK:
1.
Bystyret vedtar at den videre planlegging av Ranheim skole skjer ved en prosjektering av et
samlet skoleanlegg. Arealnormene for en barneskole for 80 elever pr årstrinn er grunnlaget for
planlegging.
2.
Skolen lokaliseres mellom fjæra og dagens idrettsanlegget på Ranheim
3.
Bystyret vedtar at ombruk/salg av dagens skoleeiendom inngår i finansieringen av ny skole.
4.
Det avsettes tomt til ny barnehage på Ranheim Vestre.
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FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, Sp, SV, PP, RV, FrP, KrF, V, PP, DEM:
Bystyret kan ikke akseptere at andre skoleprosjekt skyves ut i tid som følge av økte kostnader ved
dette prosjektet.
Skolebruksplanen ligger fast. Bystyret ber derfor Rådmannen ta høyde for økte kapitalkostnader i
Budsjett- og økonomiplanen.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, SV, FrP, De uavhengige, V, RV, KrF, PP, DEM:
Merknadsstillerne ber Rådmannen vurdere om skolen delvis kan plasseres på Ranheim idrettslags
tomt slik at vi kan oppnå sambruksfordeler i den videre utvikling av området.

Sak 44/06
FORNYET OG HELHETLIG KOMPETANSEPOLITIKK (Privat forslag til bystyrets
møte 15.12.05 fra Aage Borrmann)
INNSTILLING
Bystyret ber om at rådmannen nedsetter ei arbeidsgruppe som går gjennom hele kommunens
engasjement i forhold til formell og uformell kompetanseutvikling, med sikte på å komme fram til en
helhetlig plan for kompetansepolitikken.
Både arbeids- og næringslivsperspektivet og velferdsperspektivet skal ivaretaes i dette arbeidet, og
gjenspeiles i sammensettinga av arbeidsgruppa.
Planen skal inneholde en gjennomgang av det kompetansebehov som enkeltmennesker, egne og
andre offentlige myndigheter, arbeids- og næringsliv og andre virksomheter har.
Planen bør også inneholde en gjennomgang av administrasjonen og styringa av kunnskaps- og
kompetanseområdet i kommunen og forslag til eventuelle forbedringer.
Arbeidet gies prioritet og gjennomføres i 2006.
En del områder som bør vurderes er:
- Med bakgrunn i de store bortvalgs- og frafallstall i videregående skole opprette et
forberedende 1-årig yrkes- g allmennutdanningskurs i samarbeid med fylkesadministrasjonen
og respektive NAV-enheter.
- Innføre en ungdomsgaranti for hele aldersgruppen 16-25 (29) år med mulighet til alternative
formelle opplæringstilbud.
- Initiere et kompetansefond der kroneverdien av ikke-benyttet rett til videregående skole
fondsavsettes for å kunne finansiere seinere kompetanseheving for enkeltpersoner.
- Styrke arbeidslivet som opplæringsarena og praksisplass for elever og studenter gjennom
ulike støtteordninger. Det forutsettes at dette videreføres til nasjonalt nivå.
- Gjennom Økonomiplanen 2007-2010 analysere kompetansebehovet i sammenheng med
kapittelet ”Sysselsetting og arbeidsmarked”.
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Styrke kompetansen for rådgivere og lærere i grunnopplæringa ved å utvikle en ny og
helhetlig yrkesopplæringsplan for 1.-10. skoleår i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv
(partene i arbeidslivet bl.a.).
Styrke mulighetene til raskere å komme i arbeid for innvandrere og flyktninger ved å
forbedre språkopplæringa med en kombinasjon med yrkes- og praksisopplæring. Det
forutsettes at dette etter hvert løftes til et nasjonalt nivå.
Gjennomgå og styrke opplæringa for mennesker med nedsatt funksjonsevne. En bør også
sette fokus på hvordan kommunal voksenopplæring kan være service- og hjelpeinstitusjoner
for f.eks. mennesker med lese- og skrivevansker.
Utvikling av ulike alternative og tilpassede opplæringsprogram for grupper som står i fare for
å bli utstøtt av arbeids- og næringsliv. Det bør både utvikles formelle og uformelle tilbud.
Styrking av kommunens næringsarbeid ved hjelp av kompetansekartlegging og utvikling av
nødvendige opplærings- og kvalifiseringstilbud for ulike yrkesgrupper.
Øke samarbeidet med universitet og høgskoler gjennom øket praksis- opplæring og
utviklingsarbeid.
Utvikle interne støtteordninger og opplæringsplaner for egne ansatte i kommunen gjennom å
avsette minimum 3 arbeidsdager hvert år til opplæring/videreutdanning betalt av Trondheim
kommune. Det forutsettes at de som benytter tilbudet fortsetter i bedriften i en tid som står i
forhold til lengden på utdanninga. Det er viktig at en slik utdanning kan benyttes også ved
overgang til annet arbeid.
Utdannings- og kunnskapsbyen Trondheim bør ta initiativ til utvikle et
videreutdanningsprogram for fagarbeidere gjennom bl.a. faghøyskoler med sikte på å utvikle
nasjonale videreutdanningsprogram for de ulike fag. Trondheim kommune bør være med å
utvikle et slikt program ved å tilby egne fagarbeidere å delta på slike kurs.
Styrking av egne interne tjenester for kontinuerlig kompetanseheving av kommunens
tjenester.
Videreutvikle kommunens voksenopplæringstjenester til både formelle og utradisjonelle
opplæringstilbud for ulike brukergrupper.

Saksordfører: Anne Lise Nessæther (SV)
Behandling:
Frank Jenssen (H) foreslo:
Primært: Saken oversendes rådmannen for en nærmere vurdering før bystyret (etter innstilling fra
formannskapet og komite) fatter vedtak om videre strategi og fremdrift.
Subsidiært: Høyres forslag fra komiteen:
Behovet for kompetanse og kompetanseoppbygging er et stort og mangfoldig område. Trondheim
kommune bør kartlegge og eventuelt videreutvikle dette området med sikte på å komme fram til en
helhetlig plan for Kompetansepolitikken. Siktemålet må være å utvikle rullerende planer for
”Kompetanseoppbygging mot 2015”.
Votering:
Jenssens primære forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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Saken oversendes rådmannen for en nærmere vurdering før bystyret (etter innstilling fra
formannskapet og komite) fatter vedtak om videre strategi og fremdrift.

Astrid Njøs (Sp) fratrådte, Arnt Frøseth (Sp) tiltrådte.
Sak 45/06
LOSSIUS VEG 5B, SAXENBORG BARNEHAGE, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Lossius vei 5b, Saxenborg barnehage som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Spor 3 arkitekter datert 27.02.06 med bestemmelser senest datert
27.02.06.
Nytt punkt under reg. best. §6:
Før det blir gitt brukstillatelse på barnehage skal frisiktsonen i krysset Saxenborg Allé –
Rønningsbakken være opparbeidet og fartshumper i Rønningsbakken være oppjustert og supplert.
Tillegg til reg. best. §3:
Porten mellom barnehagens uteområde og stien skal være åpen.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, H, FrP, De uavhengige, Sp, V, DEM:
Bystyret ber om at det ifm utbygging vurderes parkering forbudt i hele eller deler av
Rønningsbakken.
Saksordfører: Torleif Hugdahl (SV).
Behandling:
Harald Berg (FrP) tok opp sin merknad fra byutviklingskomiteen 6.4.2006 pva FrP:
Bystyret forventer at trafostasjonen påbygges med utendørs boder.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo endring ift innstillingens tillegg til reg.best. §3:
Adkomst til barnehagen fra Rønningsbakken skal kunne nyttes gjennom eksisterende sti både i
barnehagens åpningstid og ellers.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 13 stemmer (10FrP, 2RV, 1MDG).
Hugdahls forslag ble enstemmig vedtatt.
KrF, PP, RV, MDG sluttet seg til flertallsmerknaden fra byutviklingskomiteen.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Lossius vei 5b, Saxenborg barnehage som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Spor 3 arkitekter datert 27.02.06 med bestemmelser senest datert
27.02.06.
Nytt punkt under reg. best. §6:
Før det blir gitt brukstillatelse på barnehage skal frisiktsonen i krysset Saxenborg Allé –
Rønningsbakken være opparbeidet og fartshumper i Rønningsbakken være oppjustert og supplert.
Tillegg til reg. best. §3:
Adkomst til barnehagen fra Rønningsbakken skal kunne nyttes gjennom eksisterende sti både i
barnehagens åpningstid og ellers.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, H, FrP, De uavhengige, Sp, V, DEM:
Bystyret ber om at det ifm utbygging vurderes parkering forbudt i hele eller deler av
Rønningsbakken.

Hanne Dyveke Søttar (FrP) fratrådte, 84 medlemmer til stede.
Sak 46/06
HAAKON VII`S GATE 12 "AGA" FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED
BESTEMMELSER
INNSTILLING:
1.
Bystyret vedtar reguleringsplan for Haakon VII’s gt. 12 som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Bergersen Arkitekter AS senest datert 08.12.05 med bestemmelser senest datert
09.02.06.
2.
Bystyret fastholder at en dagligvareforretning på denne tomta ikke er i samsvar med
intensjonen i kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll.
3.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Morten Jørum (De uavhengige)
Behandling:
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo endring av reguleringsbestemmelse § 4.2, to siste avsnitt:
Forretningsarealet skal gi plass for forretninger for varegrupper med noe større arealbehov (som
møbler, hvitevarer og lignende).
Det tillates ikke etablert dagligvareforretning.
Votering:
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Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 ble vedtatt mot 27 stemmer (18H, 9FrP).
Innstillingen pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag ble vedtatt mot 28 stemmer (18H, 9FrP, 1DEM).
VEDTAK:
1.
Bystyret vedtar reguleringsplan for Haakon VII’s gt. 12 som vist på kart i målestokk 1:1000,
merket Bergersen Arkitekter AS senest datert 08.12.05 med bestemmelser senest datert
09.02.06.
2.
Bystyret fastholder at en dagligvareforretning på denne tomta ikke er i samsvar med
intensjonen i kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll.
3.
Endring av reguleringsbestemmelse § 4.2, to siste avsnitt:
Forretningsarealet skal gi plass for forretninger for varegrupper med noe større arealbehov
(som møbler, hvitevarer og lignende).
Det tillates ikke etablert dagligvareforretning.
4.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 47/06
KLÆBUVEGEN 113, GNR 62 BNR 7, REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplanen Klæbuvegen 113, gnr/bnr 62/7 mfl, reguleringsplan for barnehage,
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Rambøll, sist endret 20.02.06, med
reguleringsbestemmelser sist endret 07.03.06.
Endring i reg. best. § 3.1:
Barnehagens lekeareal kan brukes av allmennheten utenom barnehagens åpningstider.
Tillegg til reg.best. 3.3:
Barnehagebygg, adkomst og store deler av uteområdet skal ha universell utforming.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Harald Berg (FrP)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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Bystyret vedtar reguleringsplanen Klæbuvegen 113, gnr/bnr 62/7 mfl, reguleringsplan for barnehage,
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Rambøll, sist endret 20.02.06, med
reguleringsbestemmelser sist endret 07.03.06.
Endring i reg. best. § 3.1:
Barnehagens lekeareal kan brukes av allmennheten utenom barnehagens åpningstider.
Tillegg til reg.best. 3.3:
Barnehagebygg, adkomst og store deler av uteområdet skal ha universell utforming.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 48/06
NEDRE BERGHEIM, FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til endret reguleringsplan med bestemmelser for Nedre Bergheim med
følgende endring av reguleringsbestemmelsene:
§10.1 S1 turdrag/skiløype skal opparbeides før brukstillatelse for de enkelte feltene gis. Det
etableres fartsreduserende tiltak ved kryssing av gangveien.
§10.2 taes ut.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune og utarbeidet av ARC
arkitekter AS, datert 20.11.02, sist endret 12.12.2005. Bestemmelser sist datert 12.12.2005.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-1.
FLERTALLSMERKNAD 1 – De uavhengige, Ap, H, SV, Sp, V, DEM:
Både Startbo (B6) og Bergheim senior- og omsorgsboliger er planlagt bygd med for liten
parkeringskapasitet, kvotient 0,7 mot normalt 1,5 parkeringsplass pr leilighet. Bystyret ber om at
parkeringsmulighetene i området vurderes.
FLERTALLSMERKNAD 2 – H, Ap, SV, FrP, De uavhengige, Sp, V, DEM:
Til reg. best. § 10.1.:
Turdrag/skiløype bør være opparbeidet før oppstart på feltene.
Saksordfører: Bjarne Søreng (Ap).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
RV, MDG, PP, KrF sluttet seg til flertallsmerknad 2.
KrF, FrP sluttet seg til flertallsmerknad 1.
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VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til endret reguleringsplan med bestemmelser for Nedre Bergheim med
følgende endring av reguleringsbestemmelsene:
§10.1 S1 turdrag/skiløype skal opparbeides før brukstillatelse for de enkelte feltene gis. Det
etableres fartsreduserende tiltak ved kryssing av gangveien.
§10.2 taes ut.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Trondheim kommune og utarbeidet av ARC
arkitekter AS, datert 20.11.02, sist endret 12.12.2005. Bestemmelser sist datert 12.12.2005.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-1.
FLERTALLSMERKNAD 1 – De uavhengige, Ap, H, SV, Sp, V, DEM, KrF, FrP:
Både Startbo (B6) og Bergheim senior- og omsorgsboliger er planlagt bygd med for liten
parkeringskapasitet, kvotient 0,7 mot normalt 1,5 parkeringsplass pr leilighet. Bystyret ber om at
parkeringsmulighetene i området vurderes.
FLERTALLSMERKNAD 2 – H, Ap, SV, FrP, De uavhengige, Sp, V, DEM, RV, MDG, PP,
KrF:
Til reg. best. § 10.1.:
Turdrag/skiløype bør være opparbeidet før oppstart på feltene.

Sak 49/06
HÅKON JARLS GATE 1 OG 12, ØYA SYKEHJEM, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER
INNSTILLING:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Håkon Jarls gate 1 og 12, Øya sykehjem,
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan Viak, senest datert 13.03.2006 med
bestemmelser senest datert 13.03.2006.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Saksordfører: Torild Bjørlykke (H).
Behandling:
Papirer utdelt på møtet:
• Uttalelse datert 21.04.2006 fra advokatfirmaet Erbe & co.
• Notat fra rådmannen v/byplankontoret datert 26.04.2006.
Votering:
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Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1MDG).
VEDTAK
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Håkon Jarls gate 1 og 12, Øya sykehjem,
som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan Viak, senest datert 13.03.2006 med
bestemmelser senest datert 13.03.2006.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.

Sak 50/06
TILSYNSUTVALGAS ÅRSRAPPORT FOR 2005
INNSTILLING
Bystyret tar årsrapportene fra de to tilsynsutvalga øst og vest for året 2005 til orientering.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, FrP, H, SV, PP følger saken:
Tilsynsutvalgene peker bl.a. på mangelfullt samarbeid med Ombudet for helse- og velferdstjenestene,
mangelfull innkalling til møter i Brukerråd og vansker med å få brukere og pårørende i tale.
Vi forutsetter at disse forholdene snarest blir brakt i orden
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene FrP, H, SV, PP følger saken:
Tilsynsutvalgene konkluderer med at ”kvaliteten på det som ytes kan være på kanten av det
forsvarlige.” Når utvalgene samtidig viser til at deres kontakt med brukene og pårørende er ”helt
minimal”, gir det grunn til uro.
Vi forutsetter at tilsynsutvalgene gjøres bedre i stand til å utføre sin oppgave i tråd med våre
intensjoner. Nærkontakt og god dialog med brukere, pårørende og ansatte er avgjørende for
tryggheten, kvaliteten og troverdigheten i de rapporter vi som folkevalgte får.
Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
Behandling:
Morten Kokaas (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag
Nytt pkt. 2
Bystyret ber rådmannen følge opp i eldreplanen de påpekninger som Tilsynsutvalgene, de øvrige råd
og utvalg, samt Helse- og omsorgsombudet kommer med i sine årsrapporter.
Anne Grete Haugan (RV) foreslo følgende oversendt rådmannen og Helse- og velferdskomiteen
for behandling i forbindelse med eldreplanen:
Med bakgrunn i årsrapportene vil RV påpeke og be om at det legges fram planer for å rette opp i
mangler i tjenestetilbudet i Trondheim kommune.
1.
Grunnbemanninga er lav og fører dermed til stort arbeidspress og slitasje på de ansatte.
Grunnbemanninga ved sykehjem må økes.
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2.
3.
4.
5.
6.

Det rapporteres om for mange tjenesteytere med dårlig kjennskap til bruker, Trondheim
kommune må arbeide for å redusere antall tjenesteytere ovenfor den enkelte bruker.
Ansattes mulighet for påfyll må bli større
evaluering av ordningen med medarbeiderundersøkelser.
Det må etableres rutiner for at ansatte taes med på råd når nye sykehjem eller rehabilitering
planlegges.
Avviksregistrering og avviksbehandling har mangelfulle rutiner og mangelfull oppfølging enkelte
steder

Votering: (83 tilstede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kokaas’ forslag ble enstemmig vedtatt.
Haugans forslag ble oversendt rådmannen og helse- og velferdskomiteen for behandling i forbindelse
med eldreplanen.
KrF, V, RV, MDG, De uavhengige, Sp sluttet seg til flertallsmerknad 1.
V, KrF, RV, DEM, De uavhengige, Sp sluttet seg til flertallsmerknad 2.
VEDTAK
Bystyret tar årsrapportene fra de to tilsynsutvalga øst og vest for året 2005 til orientering.
Bystyret ber rådmannen følge opp i eldreplanen de påpekninger som Tilsynsutvalgene, de øvrige råd
og utvalg, samt Helse- og omsorgsombudet kommer med i sine årsrapporter.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, FrP, H, SV, PP, KrF, V, RV, MDG, De uavhengige, Sp:
Tilsynsutvalgene peker bl.a. på mangelfullt samarbeid med Ombudet for helse- og velferdstjenestene,
mangelfull innkalling til møter i Brukerråd og vansker med å få brukere og pårørende i tale.
Vi forutsetter at disse forholdene snarest blir brakt i orden
FLERTALLSMERKNAD - FrP, H, SV, PP, V, KrF, RV, DEM, De uavhengige, Sp:
Tilsynsutvalgene konkluderer med at ”kvaliteten på det som ytes kan være på kanten av det
forsvarlige.” Når utvalgene samtidig viser til at deres kontakt med brukene og pårørende er ”helt
minimal”, gir det grunn til uro.
Vi forutsetter at tilsynsutvalgene gjøres bedre i stand til å utføre sin oppgave i tråd med våre
intensjoner. Nærkontakt og god dialog med brukere, pårørende og ansatte er avgjørende for
tryggheten, kvaliteten og troverdigheten i de rapporter vi som folkevalgte får.

Sak 51/06
ÅRSRAPPORT 2004/2005 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM
INNSTILLING:
Årsrapport for 2004/2005 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
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Saksordfører: Sissel Trønsdal (Ap)
Behandling:
Anne Grethe Haugan (RV) foreslo:
Med bakgrunn i årsrapporten vil RV påpeke og be om at det legges fram planer for å rette opp i
mangler i tjenestetilbudet i Trondheim kommune
1.
Behovet for sykehjemstilbud er klart større enn tilbudet. Sykehjemsdekningen må opp på 25%
av antall eldre over 80 år.
2.
Slitasjen på de ansatte som arbeider med utagerende demente og beboere som grenser inn til
psykiatrien er langt høyere enn ved ”ordinære” sykehjemsavdelinger. Bemanningssituasjonen
ved disse enhetene må sees nærmere på og det trengs en vurdering av ulike muligheter for å gi
disse ansatte mer faglig ”påfyll”.
3.
En gjennomgående utfordring for de fleste sykehjem er å kunne tilby beboerne en god mulighet
for samvær, sosial kontakt, fellesskap, aktivitet og til bud om varierte og tilpassede aktiviteter
ute og inne slik det er beskrevet i ”forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenesten 27.februar
1997”.
4.
Dagtilbudet for pleietrengende eldre i omsorgsboliger og de som bor hjemme må klart styrkes.
5.
Kvaliteten på heldøgns omsorgstjenester er i flere tilfeller uforsvarlig. Til Trondheim kommune
får en forsvarlig sykehjemsdekning må kvaliteten på hjemmebasert omsorg forbedres.
Tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp til hjemmeboende eldre som venter på sykehjemsplass
6.
Den fortettning som foregår ved sykehjem, ved at ensengsrom taes i bruk til tosengsrom må
reverseres
7.
Trondheim kommune må prioritere å redusere antall hjelpere ovenfor den enkelte bruker.
Votering: (83 tilstede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Haugans forslag ble i tråd med forslagsstillers ønske oversendt rådmannen og helse- og
velferdskomiteen for behandling i forbindelse med eldreplanen.
VEDTAK:
Årsrapport for 2004/2005 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.

Sak 52/06
ÅRSMELDING 2005 - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner årsmeldingen for 2005 fra Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksordfører: Lise Sandvik (H)
Behandling:
Ordfører opplyste om at innstillingen endres til:
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Bystyret tar årsmelding for 2005 fra Kommunalt råd for funksjonshemmede til orientering.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Bystyret tar årsmelding for 2005 fra Kommunalt råd for funksjonshemmede til orientering.

Sak 53/06
ÅRSMELDING 2005 FOR ELDRERÅDET
INNSTILLING:
Bystyret godkjenner årsmelding 2005 for Eldrerådet.
Saksordfører: Wenche Karin Malmedal (SV)
Behandling:
Ordfører opplyste om at innstillingen endres til:
Bystyret tar årsmelding for 2005 fra Eldrerådet til orientering.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Bystyret tar årsmelding for 2005 fra Eldrerådet til orientering.

Sak 54/06
PENSJONSKASSENS ÅRSRAPPORT
INNSTILLING
Årsrapporten 2005 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering
Saksordfører: Bjørn Morten Yseteng (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
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Årsrapporten 2005 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering

Sak 55/06
PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRETS MØTE 27. JANUAR 2005
ÅREMÅLSTILSETTING FOR KOMMUNALE TOPPLEDERE
INNSTILLING:
Det innføres ikke åremål ved nytilsetting av toppledere, inklusive kommunale aksjeselskap og
foretak
Saksordfører: Terje Østhus (FrP)
Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp sitt opprinnelige forslag:
1.
Bystyret vedtar at åremål skal tas i bruk ved nyansettelser i topplederstillinger i Trondheim
kommune.
2.
Bystyret ber om å få seg fremlagt en sak med prinsipper for åremålstilsetting for nyansettelser,
samt omgjøring av eksisterende lederstillinger til åremål etter modell fra Oslo, Bergen og
Stavanger.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Dahlberg Hauges forslag pkt 1 ble innstillingen
vedtatt mot 27 stemmer (18H, 9FrP) avgitt for Dahlberg Hauges forslag.
Dahlberg Hauges forslag pkt 2 fikk 34 stemmer (18H, 9FrP, 3KrF, 2V, 1MDG, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
Det innføres ikke åremål ved nytilsetting av toppledere, inklusive kommunale aksjeselskap og
foretak

Sak 57/06
SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET
Forslag til innstilling:
Saken legges fram for bystyret for oppnevning.
Behandling:
Ordfører bemerket at det ikke hadde kommet inn forslag.
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Frank Jenssen (H) foreslo:
Saken sendes formannskapet som jfr, kommunelovens § 13 fatter vedtak i saken.
Dette for å unngå ytterligere forsinkelser i saken.
Votering:
Jenssens forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes formannskapet som jfr, kommunelovens § 13 fatter vedtak i saken.
Dette for å unngå ytterligere forsinkelser i saken.

Møtet hevet kl. 2110.

Knut Fagerbakke
Fung.ordfører

Frank Jenssen

Kari Aarnes

Møteprotokoll for Bystyret, 27.04.2006 (06/13031)

23

