Trondheim kommune

Saksframlegg
MELDING TIL BYSTYRET: IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
Arkivsaksnr.: 09/18117
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2008 til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
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 Bystyret første halvår 2008 mht. status for
iverksetting. (Jfr. Bystyresak 0014/01). Totalt er det behandlet 117 saker i Bystyret første halvår 2008.
Vedtaksprotokoll er utarbeidet og legges frem som utrykt 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 2008 er det også foretatt en gjennomgang av om det er saker med
heftelser fra tidligere år. Av Bystyrets 117 saker første halvår 2008 knytter det seg merknad til 6 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:
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)
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.
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Trondheim kommune
Status pr 10. november 2008:
Bystyresaker:
Av bystyrets 117 saker første halvår 2008 knytter det seg merknad til 6 av sakene.
Saksnr
BeSakstittel
Ansvarlig
Status
handlet
1

2/08

310108

Kvalitetsprogram for
Trondheimsbarnehagene

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

IV
Pkt. 4 endret i budsjettvedtaket
Pkt. 5 forsinket.

2

19/08

280208

Forprosjekt for Torvet

Håkon E.
Grimstad,
Byutvikling

IIV
Mangler finansiering.

3

22/08

280208

Hundehold i Trondheim Ny forskrift om hundehold

Håkon E.
Grimstad,
Byutvikling

4

28/08

270308

Strategier og tiltak for
utvikling av lærerrollen

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

Pkt. 1 - IV
Pkt. 2 – F under arbeid
Pkt. 3 – F under arbeid, mulig
iverksettelse 2010
Pkt. 4 – IV grunnet manglende
finansiering
Pkt. 5 – IV
Pkt. 6 – F under arbeid, mulig
iverksettelse 2010
F
Flere av punktene er forsinket.

5

46/08

2404208

Narkomane på ferie og
studietur til Tyrkia - privat
forslag fra bystyremøte
31. Januar 2008

Tor Åm,
Helse- og
velferd

IIV

6

96/08

160608

Organiseringen av
Trondheim Renholdsverk
AS (TRV)

Carl_Jakob
Midttun,
Finansforvaltning

F
Det kommer sak før sommeren
-09.

Status for saker det knyttet seg merknader til andre halvår 2007:
Saksnr
BeSakstittel
Ansvarlig
handlet
1

109/07

300807

Ny budsjettdelingsmodell
for grunnskolene

2

110/07

300807

Kvalitetssikring av
skolefritidsordningen
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Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning
Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og

Status
Pkt 1, 2 og 4 IV
Pkt 3 og 5 F, kommer saker i
2009.
Pkt A og C IV
Pkt C F, kommer sak i 2009.

3

Trondheim kommune

3

148/07

131207

Organisert selvbygging i
Trondheim

utdanning
Håkon E.
Grimstad
Byutvikling

Status for saker det knyttet seg merknader til første halvår 2007:
Saksnr
BeSakstittel
Ansvarlig
handlet

IIV
Formannskapet/bystyret har
vedtatt at etablering av
organisert selvbygging i 2008
ikke gjennomføres, og sparer
dermed bykassen for 1 mill.kr.
I budsjett for 2009 er det ikke
funnet rom for etablering, med
mindre den er selvfinansierende.

Status

1

147/06

250107

Skoledagens lengde i
grunnskolen i Trondheim

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

IV fra rådmannens side, men
det er avdekket mangler ved
gjennomføringen ved enkelte
skoler og dette ettergås.

2

12/07

080207

Transportplan for
Trondheim 2006-15

Håkon E.
Grimstad,
Byutvikling

IV og/eller fulgt opp i annen
planlegging, med unntak av
følgende punkter;
- Lavutslippssone i Midtbyen
og Elgeseter gt: Følges opp
når sentrale forskrifter
foreligger, antakelig fra 2010.
- Elektrisk drevne, gass,
propan eller hybridbusser
overtar kollektivtrafikken i
Midtbyen og Elgeseter gate:
Følges opp i samarbeid med
STFK når nye langsiktige
innkjøpsavtaler planlegges.
- Innfartsparkering sørfra: To
nye tilbud på Tonstad og City
Syd er under etablering
- Framkommelighetsplan for
sykkel: Det er foreløpig ikke
satt av ressurser til dette.
- Det framlegges forslag til
tiltak som omhandler hvordan
Trondheim kommune kan
bidra til å styrke rekrutteringa
til de ulike sider av
transportnæringen: Rådmannen
viser til samarbeid mellom
kommunen og
næringslivsaktører om
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Trondheim kommune

3

15/07

260407

Byåsveien 190.192 og
194 - finansiering av
ombygging og nybygging

Håkon E.
Grimstad,
Byutvikling

4

49/07

260407

Kvalitet og kostnader i
barnevernet i Trondheim
kommune

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

Status for saker det knyttet seg merknader til andre halvår 2006:
Saksnr
BeSakstittel
Ansvarlig
handlet
1

152/06

141206

Opplæringstilbudet for
barn og unge med vansker
innen autismespekteret

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

Status for saker det knyttet seg merknader til første halvår 2006:
Saksnr
BeSakstittel
Ansvarlig
handlet
1

18/06

230206

E6 Nordre Avlastningsveg
Ila, forslag til
reguleringsplan,
sluttbehandling

Håkon E.
Grimstad,
Byutvikling

næringstransport. Spesifikke
rekrutteringsspørsmål faller
imidlertid utenfor kommunalt
ansvarsområde.
IIV
Tidligere forslag til utbygging
ble for dyr og avslått av
bystyret. Det arbeides med nytt
forslag til utvikling og eventuelt
en regulering.
IV
unntatt del to av pkt. 5, medieog kommunikasjons-strategi er
under arbeid.

Status
F
og justert iverksetting.
Redegjøres for i egen sak.

Status
IV
Vedtak iverksatt,
flertallsmerknader gjenstår:
Sykkelfelt i Søndre Ilevollen
inngår i forslag til gatebruksplan
for Ila.

... Sett inn saksutredningen over denne linja

Rådmannen i Trondheim, 18.05.2009

Elin Rognes Solbu
kommunaldirektør
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konsulent
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Trondheim kommune
Utrykt vedlegg:

Vedtaksprotokoll for Bystyret første halvår 2008
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