Trondheim kommune

Saksframlegg
MELDING TIL FORMANNSKAPET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
Arkivsaksnr.: 11/24688
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om iversetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.

::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Etter ønske fremsatt i formannskap 07.07.2004 er sak om vedtaksprotokoller delt i to saker. Den som
vedrører Formannskapssakene legges frem for Formannskapet, og den som vedrører Bystyresakene
legges frem for Bystyret.
Det er nå foretatt en gjennomgang av alle vedtak gjort i Formannskapet første halvår 2010 mht. status for
iverksetting. (Jfr. Bystyresak 0014/01). Totalt er det behandlet 222 saker i Formannskapet første halvår
2010. Vedtaksprotokoll er utarbeidet og legges frem som vedlegg.
Opplysningene i protokollen kan være knappe, og det er derfor opp til det politiske organet å etterspørre
utfyllende informasjon dersom dette er ønskelig.
I tillegg til saker for første halvår 2010 er det også foretatt en gjennomgang av om det fortsatt er saker med
heftelser fra tidligere år. Av Formannskapets 222 saker første halvår 2010 knytter det seg merknad til 5 av
sakene.
Rådmannen har valgt å rapportere status for vedtaket inndelt i tre kategorier:
IV: Utført, Ok, Ferdig.
Brukes når: Vedtaket er siste punktet / avslutningen i en behandling. Vedtaket er utført. Vedtaket er
nesten utført / forsinkelsen er ubetydelig / ikke er mer enn en-to mnd. Rådmannen har tatt vedtaket
til etterretning, vedtaket innarbeides i fremtidige planer osv.
F:

Forsinket.
Brukes når: Vedtaket er iverksatt men forsinket i forhold til fristen, forsinkelse i oppstart.
Forsinkelsen går ut over en-to mnd / er vesentlig. Vedtaket er under oppfølging, og det ikke er tvil
om iverksettelsen, men forsinkelsen er vesentlig nok til at den må rapporteres.

IIV: Ikke iverksatt.
Brukes når: Det er uklart når eller om vedtaket kan iverksettes, ikke gjennomførbart, overprøvd
gjennom andre / nye vedtak, ikke rom på budsjettet / ikke prioritert i budsjettet. Vedtaket slik det
står ikke er iverksatt og det heller ikke ventes iverksatt innen rimelig tid.
I en del tilfeller vil det være naturlig å svare slik:
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Punkt 1,2, og 5:IV, punkt 3 og 4: IIV. (= vedtakets punkt 1,2 og 5 er ferdig, punktene 3 og 4 er ikke
iverksatt)
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Der vedtaket ikke er iverksatt og det er uklart om evt. når det blir iverksatt, skal det gis kort
forklaring på avviket. Dersom avviket alt er rapportert eller vedtaket er overprøvd av nytt vedtak, er det
nok å vise til orienteringens / det nye vedtakets saksnummer.
Eksempel: II, jfr sak B nr xxx ( = ikke iverksatt, i tråd med bystyrets (nye) vedtak B nr ...)
Dersom det ikke finnes slik dekning for den manglende iverksettelsen, skal det skrives kort merknad på
eget ark som følger protokollen ved fremleggelsen.
Status pr 6. juli 2011:
Formannskapssaker:
Av formannskapets 222 saker første halvår 2010 knytter det seg merknader til 5 av sakene:
Saksnr
BeArkivsaksnr./
Ansvarlig
Status
handlet Sakstittel
1

1/10

050110

09/45208
Oppreisningsordningen for
tidligere barnevernsbarn –
sluttrapport

Helge
Garåsen,
Helse og
velferd

Pkt 1 IV
Pkt 2 F/IIV gjøres først når andre
storbyer er ferdige - Kristiansand
er i sluttfasen. Program for
storbyforskning er orientert, men
ikke prioritert ennå.
Flertallsmerknad: Arbeidet med
samarbeidsprogram er i gang,
ferdig mai

2

20/10

160210

08/43179
Bryggenes kulturhistorisk
verdi og deres
bevaringspotensial

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

F
Det arrangeres en landsdekkende
konferanse januar 2012

3

27/10

260110

10/2040
Orienteringssak –
statusrapport om
økonomisk råd og
veiledning

Helge
Garåsen,
Helse og
velferd

Pkt 1 IV
Pkt 2 IIV, vedtaket tidfester
oppstart frem i tid, blir iverksatt da

4

149/10

260510

10/18593
Barnas teater i Trondheim

F
Jfr. orientering i Formannskap
21.06.11

5

159/10

260510

10/19507
Skjermvegen 45 –
finansiering av nybygg

Morten
Wolden,
Kultur og
næring
Helge
Garåsen,
Helse og
velferd

F
På grunn av geotekniske
undersøkelser er byggestart
forsinket med 6 mndr, men vil
komme i gang i løpet av
forsommeren -11

Status for saker det knyttet seg merknader til høsten 2009, og saken ennå ikke er iverksatt:
Arkivsaksnr./
Saksnr
BeAnsvarlig
Status
Sakstittel
handlet
1

257/09

280709
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09/31099
Toppidrettssenter i

Morten
Wolden,

F
Byggesak for toppidretts-senteret
3
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Granåsen

Kultur og
næring
Morten
Wolden,
Kultur og
næring

under behandling

2

306/09

220909

09/35135
Prioritering og tiltak
barnepakken fra 2010

F
Igangsatt, men flere av punktene
må gjennomføres over et lengre
tidsrom. Evalueres etter sommeren
2011

3

307/09

220909

09/37751
Redusert tenntid for det
kommunale veglyset i
Trondheim

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IV
Redusert tenntid avvist av
formannskapet. Vedtaket
umiddelbart gjennomført

4

332/09

201009

09/39622
Leistad helsehus –
målgrupper

Helge
Garåsen,
Helse- og
velferd

Pkt. 1 og 2 er IV
Pkt. 3 er F på grunn av at Leistad
ble brukt som lokaler etter brannen
i Klæbuveien

5

449/09

151209

09/48589
Helhetlig aktivitetsplan for
Granåsen

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

F
Det er nå under utarbeidelse en
områdeplan for Granåsen som
ivaretar dette

Status for saker det knyttet seg merknader til våren 2009, og saken ennå ikke er iverksatt:
Arkivsaksnr./
Saksnr
BeAnsvarlig
Status
Sakstittel
handlet
1

6/09

130109

08/30888
Tannbehandling dekket av
økonomisk sosialhjelp

Helge
Garåsen,
Helse- og
velferd

F
Pkt 1 og 2 IV, pkt 3, 4 og 5 blir
ferdig før sommeren. Skal
samkjøres med Fylkes-tannlegen i
samarbeidsutvalg

2

95/09

240309

09/10544
Mulig etablering av
utviklingsselskap for FOU
og Næring

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

F
Forening under etablering. Sintef
har ansvaret for dette

3

88/09

150409

08/35830
Evaluering av Trondheim
kommunes atelierordning –
forslag til vedtak av
prinsipper

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

F
Dette skyldes at det er behov for
rydding i flere forhold som griper
inn i hverandre. Det trengs bl.a.
noen juridiske avklaringer.
Kommer høst -11.
Pkt 2 er IV

4

155/09

050509

09/16988
Informasjon om planlagte
nye idrettshaller i
Trondheim

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

F
Saken er fortsatt under behandling,
skal opp i Formannskap 28.06.11
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5

181/09

120509

06/4993
Øvre Vikaraunet, forslag til
vegnavn

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

F
Statens kartverk har påklaget
Formannskapets vedtak, og saken
er til behandling hos Klagenemda
for stedsnavnsaker, forventet
saksbehandlingstid er 6 mnd.
Klagenemnd for stedsnavnsaker
fatter endelig vedtak

6

202/09

260509

09/22075
Sammenslåing av Arbeid og
kompetanse (AK) og
Stavne Gård KF (SG)

Helge
Garåsen,
Helse- og
velferd

F
Alle punkter IV unntatt siste pkt
vedr. Gjenbrukssentralen

Status for saker det knyttet seg merknader til høsten 2008, og saken ennå ikke er iverksatt:
Arkivsaksnr./
Saksnr
BeAnsvarlig
Status
Sakstittel
handlet
1

252/08

290708

08/2110
Handlingsplan mot
forsøpling i Trondheim

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IV
Administrative tiltak,
holdningsskapende arbeid og tiltak
som vurderes på lengre sikt, pkt 1
er utført.
IIV
Praktiske tiltak ikke gjennomført
grunnet manglende finansiering

Status for saker det knyttet seg merknader til våren 2008, og saken ennå ikke er iverksatt:
Arkivsaksnr./
Saksnr
BeAnsvarlig
Status
Sakstittel
handlet
1

15/08

150108

00/26509
Vedtaksprotokoller på
internett

Anne
Behrens,
Organisasjon

F
Innlemmet i prosjektet Politiske
saker – elektronisk
saksbehandling. Jupiter innsyn skal
tas i bruk høst -11

2

43/08

050208

07/27004
Kommunal bistand til privat
anskaffelse av boliger til
funksjons- hemmede som
bygger på kommunal tomt

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling
og
Helge
Garåsen,
Helse og
velferd

Første del av vedtaket er IV.
Andre del av vedtaket viser til
Boligprogramarbeidet som pågår,
prinsipielle sider ved kommunal
bistand til privat anskaffelse av
boliger til funksjonshemmede vil bli
drøftet der. Boligprogrammet er
lagt frem for politisk behandling
våren 2011
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172/08

150108

07/20067
Hundehold i Trondheim
kommune - ny forskrift om
hundehold

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

IV - pkt. 1, 2 og 5
F- pkt. 3, 6 under arbeid, det
bygges i disse dager to
dressurområder, et på Østmarka
og et på Saupstad.
Pkt. 4 – IIV grunnet manglede
aksept for forslaget blant
grunneierne. Det arbeides videre
med andre alternativ

Status for saker det knyttet seg merknader til høsten 2007, og saken ennå ikke er iverksatt:
Arkivsaksnr./
Saksnr
BeAnsvarlig
Status
Sakstittel
handlet
1

313/07

301007

07/33445
Organisert selvbygging i
Trondheim

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

2

361/07

201107

07/39942
Ranheimsprosjektet

3

385/07

111207

07/40899
Åsvangveien 3

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning
Helge
Garåsen,
Helse og
velferd

IIV
Ikke funnet rom i budsjettet for
etablering i 2011. Drøftes i
fremlagt Boligprogram
F
Blir fremlagt sak høsten –11

IIV
Ikke gjennomført pga stor
motstand blant pårørende/brukere
og ansatte. Bygningen er
oppgradert i risikoklasse 6.
Flertallsmerknader: Arbeidet ifht
mandat for samhandlingsforum er
gjennomført

Status for saker det knyttet seg merknader til våren 2007, og saken ennå ikke er iverksatt:
Arkivsaksnr./
Saksnr
BeAnsvarlig
Status
Sakstittel
handlet
1

12/07

090107

06/43564
Byåsveien 190.192 og 194
- finansiering av ombygging
og nybygging

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IIV
Arbeidet stilt i bero i påvente av
avklaring vegforbindelsen
Oslovegen/Byåsvegen

Rådmannen i Trondheim, 6.7.2011

Anne S. Behrens
kommunaldirektør
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:

Iverksetting av vedtaksprotokoll – iverksatt
Iverksetting av vedtaksprotokoll – forsinket
Iverksetting av vedtaksprotokoll – ikke iverksatt
Iverksetting av vedtaksprotokoll – iverksatt, unntatt offentlighet

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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