Trondheim kommune

Saksframlegg
ETABLERING AV INTERNASJONALE DATASENTRE I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG
FRA YNGVE BROX (H)
Arkivsaksnr.: 11/39839
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslagsstillers forslag til vedtak:
Bystyret ber Rådmannen ta initiativ til å samle aktuelle samarbeidspartnere slik som NTNU, Sintef, Dora
og Næringsforeningen i Trondheim slik at det kan legges til rette for å etablere internasjonale datasentre i
Trondheim
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Bystyrerepresentanten Yngve Brox (H), fremmet i bystyret et privat forslag om Etablering av
internasjonale datasentre i Trondheim. Forslaget er vedlagt. Bystyret oversendte forslaget til finans- og
næringskomiteen for videre behandling.
Bystyrets reglement §4-17 anviser følgende måter innstillende komite kan behandle private forslag på:
Den innstillende bystyrekomite kan behandle private forslag på følgende måte:
• hvis komiteen finner at forslaget helt eller delvis bør imøtekommes og at saken egner seg for
avgjørelse i Bystyret uten nærmere utredning, skal realitetsinnstilling avgis etter at
Rådmannen og evt. andre komiteer har hatt anledning til å uttale seg.
• hvis komiteen anser at det er behov for ytterligere utredning før realitetsstandpunkt tas, kan
komiteen oversende forslaget til Rådmannen for utredning og uttalelse før endelig vedtak.
• hvis komiteen ikke støtter forslaget, skal komiteen uten videre fremme innstilling til Bystyret
om at forslaget ikke bifalles.

Komiteens arbeidsutvalg har bedt om en vurdering fra Rådmannen til forslaget. Rådmannens notat er
vedlagt.
Forslagsstillers forslag til vedtak er:
Bystyret ber Rådmannen ta initiativ til å samle aktuelle samarbeidspartnere slik som NTNU, Sintef, Dora
og Næringsforeningen i Trondheim slik at det kan legges til rette for å etablere internasjonale datasentre i
Trondheim.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 1. september 2011

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Knut Ole Bleke
Saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
Notat fra Rådmannen
Privatforslaget.
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