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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Forslagene oversendes de enkelte bystyrekomiteene for innstilling til bystyret.
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Det vises til bystyrets behandling av kommunens budsjett 09.12.2010.
Det ble fremmet verbale forslag i forbindelse med behandlingen. Disse ble vedtatt oversendt formannskapet
for videre behandling i komite og bystyre.
Forslagene er satt opp etter foreslått komite. Hvert forslag har fått et eget nummer.

Sendes Finans- og næringskomiteen:
Verbalforslag fra FrP: Konkurranseutsetting
1. Bystyret ber om at det fremlegges en sak som redegjør for områder egnet for
konkurranseutsetting, for å sikre mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og best mulig tjenester til
innbyggerne.
Verbalforslag fra FrP: Kommunalt eierskap
2. Bystyret ber om at det fremlegges en sak med totalgjennomgang av alt kommunalt eierskap med tanke
på verdivurdering og salgspotensiale gjennom kapitalfrigjøring.
Verbalforslag fra FrP: Trondheim bydrift til aksjeselskap
3. Bystyret ber om å få seg forelagt en sak om omdanning av Trondheim bydrift til et kommunalt
aksjeselskap.
Verbalforslag fra FrP: Redusert skattenivå
4. Bystyret fastsetter en målsetting om at skattenivået (eiendomsskatt, kommunale avgifter, egenandeler,
gebyrer etc) skal reduseres. Bystyret vedtar at det skal startes avvikling av eiendomsskatten gjennom
en årlig nedtrapping.
Verbalforslag fra FrP: Utfordringsrett
5. Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim for å sikre
innbyggerne best mulig tjenestetilbud til riktig pris.
Verbalforslag fra FrP: Nedbetaling av kommunal gjeld
6. Bystyret ber om å få seg forelagt en sak som synliggjør og vurderer økonomiske effekter og
konsekvenser av å benytte kraftfondet til nedbetaling av kommunens gjeld.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Redusert gategrunnsleie
7. Trondheim kommune har en høy gategrunnsleie sammenlignet med andre større byer. Bystyret mener
denne skal reduseres ned mot nivået i de andre storbyene.
Trondheim parkering KF gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for mer fleksible løsninger for betaling
av gategrunnsleie ved større prosjekt.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Etterskuddsvis bruk av utbytte
8. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak med forslag til etterskuddsvis uttak av overføring fra
kommunale foretak og utbytte fra kommunalt eide aksjeselskaper.
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Verbalforslag fra H, KrF og V: Fritak fra eiendomsskatten for fredete bygninger
9. Fredete bygg i Trondheim bør fritas for eiendomsskatt. Slike bygg har ofte stort vedlikeholdsbehov,
og vedlikeholdet er i tillegg gjerne kostbart. Bystyret ønsker derfor å frita fredete bygninger for
eiendomsskatt.

Sendes Helse- og velferdskomiteen:
Verbalforslag fra FrP: Fritt Brukervalg
10. Bystyret ber om at det innføres en ordning med fritt brukervalg innenfor hjemmetjenestene. Bystyret
ber videre om en utredning vedrørende innføring av fritt brukervalg ved alle aktuelle tjenesteområder.
Verbalforslag fra FrP: Fritt sykehjemsvalg
11. Bystyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av ordningen med fritt sykehjemsvalg og redegjør
for prinsipper og muligheter slik at det blir reelt fritt sykehjemsvalg i Trondheim for den enkelte bruker i
samråd med sine pårørende.
Verbalforslag fra FrP: Trygghetsalarm
12. Bystyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber rådmannen følge dette opp gjennom å
inkludere brannvarsling gjennom trygghetsalarmen i det gratis tilbudet.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Fritt brukervalg i eldreomsorgen
13. Bystyret mener at et større mangfold i tjenestetilbudet vil ha positiv effekt på kvaliteten i tjenestene.
Det bør derfor innføres fritt brukervalg innenfor hjemmetjenesten. Bystyret ber derfor rådmannen
fremme en sak hvor det redegjøres for hvordan fritt brukervalg skal organiseres i Trondheim
kommune. Saken legges fram til politisk behandling i første halvdel av 2011.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Gjennomgangsboliger for Krisesenteret
14. Bystyret ber om at rådmannen vurderer muligheten om så snart som mulig å fristille et antall
gjennomgangsboliger for brukere ved Krisesenteret.
Verbalforslag fra PP: Boligkøen for utviklingshemmede
15.
Administrasjonen bes om å utarbeide en plan for avvikling av boligkøen for utviklingshemmede.
Planen legges frem for bystyret innen utløpet av 2011.

Sendes Kultur, idrett- og friluftslivskomiteen:
Verbalforslag fra FrP: Markaråd
16. Bystyret ber om at det fremlegges en sak som vurderer oppløsning av dagens markaråd, og hvor
rådets myndighet overføres formannskapet/bygningsrådet.
Verbalforslag fra FrP: Flerbrukshall på Tiller
17. Bystyret ber om at det utarbeide mulighetsstudie og fremdriftsplan for etablering av en flerbrukshall på
Tiller på ferdigregulert tomt for idrettsformål ved fjernvarmeanlegget.
Verbalforslag fra FrP: Klatrevegger
18. Bystyret ber rådmannen legge frem en fremdriftsplan for etablering av ”buldrevegger”/små
klatrevegger i tilknytning til skoler, nærmiljøanlegg og haller.
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Verbalforslag fra FrP: Dressurområder
19. Bystyret ber rådmannen iverksette vedtak fra bystyret i februar 2008 om opprettelse av seks bynære
dressurområder (hundeparker) og ett jaktdressurområde.
Verbalforslag fra FrP: Granåsen skianlegg
20. Bystyret ber om en sak som redegjør for mulighetene for en etablering av en permanent rulleskiløype
og sykkeltrase i nåværende løypetrase i Granåsen skianlegg.
Verbalforslag fra FrP: Flerbrukshall på Utleira
21. Bystyret fastholder at kommunen skal sikre utbygging av ny flerbrukshall og –anlegg på Utleira,
gjennom en fremdrift i prosjektet som gjør at spillemiddelsøknad for byggetrinn 1 kan være klar før
sommeren 2011.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Idrettsløftet
22. Det er mulig å bygge rimeligere idrettshaller enn det Trondheim kommune har gjort de siste årene.
Mens en flerbrukshall i Trondheim har kostet rundt 60-70 millioner, ser vi at for eksempel Røros får tre
spilleflater for omtrent samme pris. Samtidig er potensialet for rimeligere drift av hallene i samarbeid
med idretten ikke utnyttet. Bystyret ber rådmannen sørge for at bygging av nye idrettshaller skjer
gjennom OPS-prosjekt, og at idretten etter avtale med kommunen står for den idrettsmessige driften
av hallene.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Drift av idrettshaller
23. Bystyret har tidligere vedtatt at man ønsker å inngå driftsavtaler med idrettslag for byens idrettshaller
og andre idrettsanlegg. Vi ønsker å fremskynde dette arbeidet slik at alle kommunale haller om mulig
driftes av idrettslag etter kl 1600 på hverdager og i helgene i løpet av 2011. Dette vil bidra til økt
servicenivå for brukerne av hallene. Samtidig får idrettslagene en ny inntektskilde. Tiltaket kan også
bidra til å redusere kommunens kostnader til drift av idrettsanlegg.

Sendes Oppvekstkomiteen:
Verbalforslag fra FrP: Fritt skolevalg
24. Bystyret ber om at det forberedes innføring av fritt skolevalg i Trondheim fra og med skolestart 2011
Verbalforslag fra H, KrF og V: Inntektsgradert foreldrebetaling ved kulturskolen
25. Bystyret mener alle som ønsker det bør kunne benytte det gode tilbudet ved Trondheim kommunale
kulturskole. Derfor bes rådmannen forberede en sak om at foreldre med inntekt opp til 350.000 skal
være kvalifisert til friplass ved skolen. Endringene trer i kraft fra og med skoleåret 2011/2012.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Styrket administrasjon ved skolene
26. De senere årene har det blitt kuttet i administrasjonen ved skolene – blant annet som følge av de
generelle kuttene i alle deler av kommunens virksomhet som er vedtatt de siste årene. Resultatet er at
lærerne bruker stadig mer av sin tid på andre oppgaver enn å undervise og veilede elevene og
rektorene bruker mindre tid på pedagogisk ledelse. Rådmannen bes om å legge frem et forslag til
gradvis styrking av administrasjonen ved skolene.
Verbalforslag fra H, Kr Fog V: Skoleportal
27. For å sikre alle elevene i Trondheim et godt skoletilbud, må skoler som over tid presterer dårlig på de
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nasjonale prøvene prioriteres når det gjelder satsning på kompetanseheving. Høyre, Venstre og
Kristelig Folkeparti mener åpenhet om resultatene i skolen styrker kvaliteten, og ønsker at Trondheim
kommune skal etablere en kvalitetsportal for skolen etter mønster av tilsvarende i Oslo kommune.

Verbalforslag fra H, KrF og V: Kvalitetsportal for barnehagen
28. For å gjøre det enklere for foreldre å velge barnehage etter kriterier som er viktige for den enkelte
familie, ønsker bystyret at Trondheim kommune oppretter en kvalitetsportal for
trondheimsbarnehagene på nett. Det finnes allerede betydelige mengder med informasjon om byens
barnehager på kommunens hjemmesider. Opprettelsen av en portal vil føre til en ytterligere
systematisering og standardisering av informasjonen som er tilgjengelig.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Kvalitetsmelding for barnevernet
29. Også innen barnevernssektoren er det viktig å ha kontinuerlig fokus på at de tjenestene som ytes er av
høy kvalitet. Bystyret ber derfor rådmannen levere en årlig kvalitetsmelding for barnevernet, der
hensynet til barnets beste er førende for eventuelle kostnadstilpasninger i forhold til organisering og
bemanningsnivå.
Verbalforslag fra H, KrF og V: Kommunal overtagelse av barnevernet
30. Formannskapet har bedt ordføreren om gå i dialog med regjeringen om å få overta totalansvaret for
barnevernet i Trondheim kommune. Bystyret ber om at dette arbeidet påskyndes. Bystyret forutsetter
at regjeringen følger opp med ressurser i henhold til oppgaver og bemanningsbehov.

Ordføreren i Trondheim, 09.12.2010

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
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