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Saksutredning:
Det vises til bystyrets behandling av Trondheim kommunes budsjett for 2008 den 06.12.2007.
Det ble fremmet 73 verbale forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen. Disse ble vedtatt oversendt
formannskapet for videre behandling i komité og bystyre.
Bystyresekretariatet har satt opp forslagene etter foreslått komité, og hvert forslag er nummerert
fortløpende.
Sendes Byutviklingskomiteen:
1. Verbalt forslag fra Demokratene: Prøveprosjektperiode i kollektivtrafikken
Når fylkeskommunen overtar ansvaret for kollektivtrafikken i Trondheim og høyner prisene er vi redd for
at trafikken tar fullstendig overhånd.
Det foreslås å legge opp til et samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen som et prøveprosjekt på
3 måneder hvor bussprisene blir satt ned til kr 15 for voksne og noe lavere for barn for å sjekke ut om det
ville øke antall reisende. Gevinsten vil også bli betraktelig miljømessig.
2. Verbalforslag fra FrP: Trondheim som JA-kommune
Bystyret ønsker at Trondheim kommune skal være en ”JA-kommune” på byutviklingssiden, der søknader
skal innvilges med mindre svært tungtveiende konkrete grunner taler mot. Rådmannen bes legge fram en
sak som redegjør for ulike virkemidler for å fremme Trondheim som en JA-kommune.
3. Verbalforslag fra FrP: Lysregulering i krysset Heimdalsveien – Søbstadveien.
Bystyret ber om at det utredes etablering av lysregulering i krysset Heimdalsveien –
Søbstadveien.
4. Verbalforslag fra FrP: Merking av byens fortgjengeroverganger.
Bystyret ber om at det foretas en oppgradert merking av byens fortgjengeroverganger.
5. Verbalforslag fra Høyre: Utrede gratis buss for barn og unge
Bystyret mener det er viktig at barn og unge tidlig tilvennes gode vaner i bruk av kollektivtransport. Økt
bruk av kollektivtransport blant ungdom vil også være bra for barnefamilier som ønsker reelle alternativer
til bilbruk. Videre ønsker mange barnehager og skoler å kunne ta i bruk ulike deler av byen til turer,
ekskursjoner m.v., men hindres i dag av transportutgiftene. Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en
sak om hvordan innføring av gratis buss for barn/unge (under 16) kan innføres i Trondheim. Både fordeler
og evt ulemper skal belyses, evt. avgrensninger av ordningen, detaljer ifm kostnader m.v.
6. Verbalforslag fra Høyre: Fortsatt lav busspris i Trondheim – ekstra innsats fra kommunen
i 2008
Etter at regjeringen fratok Trondheim ansvaret for kollektivtrafikken med virkning fra 1. januar 2008 er det
klart at prisen på bussen kan få et voldsomt prishopp - fra 22 til 30 kroner for enkeltbilletten. Dette er
meget uheldig, og vil kunne resultere i at mange bruker privatbil fremfor buss og trikk, med negative
virkninger for miljø og fremkommelighet i byen.
Fylkesutvalget har vedtatt å utrede bl.a. anbud som en løsning for å få ned kostnadene, og dermed få til
billigere billetter. Fylkesrådmannen har slått fast at anbud kan frigjøre flere titalls millioner kroner i forhold
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til dagens ordning. Men av praktiske grunner kan anbud først innføres fra 2009. I mellomtiden – i 2008 –
risikerer vi en massiv prisøkning i kollektivtrafikken i byen.
Bystyret ber derfor rådmannen gå i forhandlinger med fylkeskommunen om en løsning på problemet for
neste år, med følgende forutsetninger:
ü Selv om Trondheim kommune ikke kan ta ansvar for å betale for fylkeskommunens
oppgaver, bør kommunen, av hensyn til miljø og passasjerer, innta en pragmatisk holdning til
dette frem til fylkeskommunen får iverksatt anbud på kollektivtransporten.
ü Trondheim kommune sier seg derfor villig til å dekke opp for differansen mellom 22
og 30 kroner for bussprisen i byen i 2008, under forutsetning av at fylkeskommunen
innfører anbud på kollektivtrafikken fra 1.1.2009, og ikke øker prisen ut over vanlig
prisstigning de påfølgende fem år.
ü Tilskuddet dekkes av udisponerte ekstrainntekter fra kraftfondet.
ü Beløpets størrelse må forhandles om før det kan fastsettes eksakt, og sak om dette
forelegges formannskapet.
7. Verbalforslag fra Høyre: Kortere saksbehandlingstid
Det vises til at rådmannen foreslår å styrke kapasiteten på planleggingssiden. Bystyret forutsetter at slike
styrkinger også bidrar til å få ned den saksbehandlingstid både på byggesaker og plansaker.
8. Verbalforslag fra Høyre: Fra diesel til gass
Rådmannen foreslår å legge inn 2,6 mill kr til overgang til biodiesel i kommunale biler. Effekten av dette
tiltaket på klimautslippene er tvilsom, og effekten for det lokale miljøet av økt forbruk av diesel er negativ.
Bystyret ber derfor i stedet at midlene heller avsettes til overgang til gass som drivstoff.
9. Verbalforslag fra Høyre: Bruk av miljøanbud
Bystyret ønsker å iverksette en ordning med miljøanbud – det vil si at kommunen stiller klare miljøkrav i
forbindelse med innkjøp. Miljøanbud medfører at tilbudet med den beste miljøprofilen innenfor angitt
kostnadsramme skal gis tilslag, og vil bli et viktig bidrag i kommunens arbeid med å redusere sin påvirkning
av miljøet.
10. Verbalforslag fra Høyre: Sikker vannforsyning
Rådmannen bes så raskt som mulig fremlegge sak om oppfølging av Hovedplan for vann og avløp,
herunder spørsmålet om reservevannkilder. Dette også for å kunne ta høyde for å hindre helsekatastrofer
som følge av for eksempel gammelt ledningsnett og manglende reservedrikkevannskilder. Eventuelt økte
gebyrer på kort sikt vil motsvares av bedre kvalitet og lavere reparasjonsutgifter.
11. Verbalforslag fra KRF - Miljø:
Bystyret ber rådmannen fremme en sak med en offensiv oppfølging av de lokale konsekvensene som følge
av Stortingets bestrebelser på klimaforlik/avtale. Oppfølgingen må både ivareta de strategiske, faglige og
økonomiske utfordringene vi må ta, dersom vi skal være en foregangsby på miljø- og klimapolitikk. Dette
må uansett føre til at vi bruker sterkere virkemidler for å ivareta vårt forvalteransvar på dette området.

12. Verbalforslag fra Venstre: Veiprising:
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Det innføres rushtidsavgift for motorkjøretøy i Trondheim fra 1.januar 2010. Dette for å kunne finansiere
renter og avdrag av bedre buss og trikkeveier, høyere frekvens i rutetilbudet, flere og bedre standard på
gang- og sykkelveier, lavere billettpriser, miljøvennlig drivstoff til bussen og ikke minst en standardheving
av veiene slik at fremkommeligheten og kjørelengden for bil kan reduseres.
13.Verbalforslag fra Venstre: ENØK-tiltak i Trondheim kommune
Diverse enøk - tiltak – Reduksjon i energibruk på 6-10% pr.år fra 2009-2011.
Rådmannen setter opp et klart mål for alle enheter om å redusere energibruken i Trondheim i planperioden.
Målet er satt til 3 % i 2008, målt i kWh/m2. Venstre tror at vi må ha høyere ambisjoner enn dette for årene
etter. Bare det å være mer bevist sitt forbruk med timesavlesning og analyse har vist seg å føre til langt
høyere besparelser. Ny teknologi innenfor armatur og lyspærer og ikke minst behovsrettet styring av
lysstyrke kan føre til langt høyere besparelser. Særlig gjelder dette gatelys. Venstre ber om at Rådmannen
utreder disse enøk-tiltakene slik at målene for enøk-arbeidet i Trondheim kommune kan bli høyere
fremover.

Sendes Finans- og næringskomiteen:
14. Verbalforslag fra FrP: Konkurranseutsetting
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.
15. Verbalforslag fra FrP: Gjennomgang av kommunalt eierskap
Bystyret ber om å få seg forelagt en totalgjennomgang av alt kommunalt eierskap med tanke på
verdivurdering og salgspotensial.
16. Verbalforslag fra FrP: Trondheim Renholdsverk AS
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i TRV A/S.
17. Verbalforslag fra FrP: Analysesenteret til A/S
Bystyret ber rådmannen forberede omgjøring av Analysesenteret til A/S og for videre avvikling av det
kommunale eierskapet på lengre sikt.
18. Verbalforslag fra FrP: Eiendomsskatt
Bystyret har som målsetting at skattenivået (eiendomsskatt, kommunale avgifter, egenandeler, gebyrer med
mer) skal reduseres. Bystyret vedtar at det skal startes avvikling av eiendomsskatten gjennom en årlig
nedtrapping.
19. Verbalforslag fra FrP: Lokale folkeavstemminger
Bystyret ber om at rådmannen legger fram en sak med prinsipper for økt bruk av lokale
folkeavstemminger.
20. Verbalforslag fra FrP: Utfordringsrett i Trondheim
Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim for å sikre innbyggerne
et best mulig tjenestetilbud til riktig pris.
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21. Verbalforslag fra FrP: Kraftfondet til nedbetaling av kommunens gjeld.
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.
22.Verbalforslag fra Høyre: Fra kraftfond til Velferdsfond
Bystyret mener kraftfondets målsetning må være å sikre optimal avkastning for å sikre et godt og trygt
velferdstilbud til byens innbyggere. For å øke denne forståelsen også blant byens innbyggere, foreslås det
at kraftfondet omdøpes til Velferdsfondet. Vedtektene endres i hht dette.
23. Verbalforslag fra Høyre: Bruk konkurranse for bedre tjenester
I de tilfeller private kan gjøre jobben bedre og/eller billigere, er det byens næringsliv og innbyggere som vil
nyte godt av det, slik vi har sett f.eks. gjennom konkurranseutsetting av husholdningsavfall. Bystyret ber
rådmannen legge frem sak om gjeninnføring av anbud på innhenting av husholdningsavfall. Bystyret avviser
gebyrøkning utover vanlig lønns- og prisstigning for 2008, og forutsetter tilsvarende kostnadsreduksjoner
knyttet til innsamlingen.
24. Verbalforslag fra Høyre: Rådmannen bes fremlegge en egen sak med forslag til
følgende endringer i eiendomsskatten:
1.
2.
3.
4.

avvikling av eiendomsskatt på private omsorgsboliger
avvikling av eiendomsskatt på studentboliger
avvikling av eiendomsskatt på vernede bygninger
avvikling av eiendomsskatt for minstepensjonister (evt gjennom en anmodning til
regjeringen om justeringer i lovverket, jf også eldrerådets uttalelse).

25. Verbalforslag fra Rødt: Kollektivtrafikken i Trondheim
Bystyret ber om en utredning av muligheten for at Trondheim Kommune alene eller sammen med fylket
starter sitt eget busselskap.
Begrunnelse.
Når fylket overtar kollektivtrafikken fra årsskiftet 2007/2008 risikerer vi en kraftig økning av pris. Sterke
krefter arbeider for anbud. Dette skyldes først og fremst de borgerliges ulykksalige salg av Team Trafikk til
Nettbuss. Fylkesutvalget har åpnet for et felles busselskap. Bare gjennom et offentlig selskap kan en sikre
både økt kvalitet, at gevinsten av økt framkommelighet og utbygging av kollektivnett kommer allmennheten
til gode og at anbud setter press på de ansattes lønns og arbeidsvilkår.
26. Verbalfors lag fra Rødt: Evaluering av tonivåmodellen
Rådmannen bes lage en evaluering av tonivå modellen med vurdering av alternative organisasjonsmodeller
og andre måter å praktisere modellen på.
Begrunnelse
Denne modellen har vært i funksjon i svært mange år i Trondheim Kommune og det er på tide med en
evaluering. Spesielt gjelder dette ledelse gjennom lederavtaler, mellomledere uten reell myndighet, størrelse
på enheter og effekten av å slå sammen enheter slik det er gjort f. eks .på barnehager.
27. Verbalforslag fra Rødt: Ønsket stillingsstørrelse innen 2008.
Bystyret vedtar at alle ansatte skal ha ønsket stillingsstørrelse innen utgangen av 2008.
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Begrunnelse
I 2007 er det gjennomført en kartlegging av alle faste ansatte i deltidsstillinger. Analysen av denne
undersøkelsen er viktig å følge opp i 2008 slik at ansatte får ønsket stillingsstørrelse, ei arbeidstid å leve
med og ei lønn å leve av. Slik vil kontinuitet bedres og kvalitet heves.
28. Verbalforslag fra Rødt: Bevaring av virksomhetsområder
Bystyret ber om at det etableres en praksis slik at virksomhetsområder ikke omreguleres før partene er
enige om at dette trygger bedriftens framtid
Begrunnelse
Det er viktig å øke interessen for den betydning de faktisk eksisterende industribedrifter og annen
næringsvirksomhet har for Trondheim. Virksomhetsområder må ikke omreguleres dersom dette medfører
tap av arbeidsplasser eller truer næringsvirksomhet. For å sikre dette må kommunen etablere en tettere
dialog med bedrifter/fagforeninger/klubber.
29. Verbalforslag fra Rødt: Ordnede arbeidsforhold
Bystyret ber om at
1. Dagens kontraktsklausuler vedrørende lønns- og arbeidsvilkår innføres for alle anbud, inklusive
underentrepriser og kommunale aksjeselskap og foretak.
2. Tillitsvalgte og verneombud gis innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold for å sikre at disse er i
overensstemmelse med tariff eller det som er vanlig i bransjen.
3. Kommunen innfører en praksis med å kreve dokumentasjon også for mindre anbud
4. Kommunen gjennomfører solidaransvar slik at hovedentreprenør står ansvarlig for brudd hos
underentreprenører
Begrunnelse
Ovennevnte tiltak vil være en naturlig oppfølging av formannskapets vedtak juli 2005 om å innføre
kontraktsklausuler vedrørende lønns- og arbeidsvilkår, slik at kommunenes arbeid med å forebygge sosial
dumping innen kommunen videreføres og utvides.

Sendes Helse og velferdskomiteen:
30. Verbalforslag fra FrP: Fritt brukervalg
Bystyret ber om at det innføres ordning med fritt brukervalg innenfor hjemmetjenestene. Bystyret ber
videre om en utredning vedrørende innføring av fritt brukervalg ved alle aktuelle tjenesteområder.
Utredningen bør gjennomgå prinsipper ved fritt brukervalg som en hovedregel i aktuelle tjenesteområder.
31. Verbalforslag fra FrP: Fritt sykehjemsvalg
Bystyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av ordningen med fritt sykehjemsvalg og redegjør for
prinsipper og muligheter slik at det blir reellt fritt sykehjemsvalg i Trondheim for den enkelte bruker i
samråd med sine pårørende.
32. Verbalforslag fra FrP: Helsereiser for eldre til syden
Bystyret ber om at det gjennomføres et tilbud med helsereiser for eldre til syden, slik det gjøres i mange
trønderske kommuner. Det er da en privat aktør som står for hele den praktiske gjennomføringen av
reisene som betales av den enkelte.
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33. Verbalforslag fra FrP: Kjøkkenfunksjonen for matombringing
Bystyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av kjøkkenfunksjonen for matombringing til byens
institusjoner og hjemmebonde. Det nedsettes et uavhengig utvalg som skal vurdere hvordan dagens ordning
med sentralt storkjøkken fungerer, samtidig som andre modeller utredes og belyses – herunder avhending
av storkjøkkenet.
34. Verbalforslag fra FrP: Trygghetsalarm
Bystyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber rådmannen følge opp
dette gjennom å inkludere brannvarsling gjennom trygghetsalarmen i det gratis tilbudet.
35. Verbalforslag fra Høyre: Avvikling av uønskede dobbeltrom
Rådmannen bes legge frem en strategi for avvikling av alle uønskede dobbeltrom innen utgangen av 2008.
36. Verbalforslag fra Høyre: Gjenåpning av sykehjemsplasser på Ringvål
Bystyret viser til at det på Ringvål står ca 20 ledige nyoppussete sykehjemsrom. Bystyret mener det er
behov for å ta i bruk disse rommene til eldre i Trondheim som trenger sykehjemsplass, og ber rådmannen
gå i dialog med eierne om å leie lokalene. I første omgang bør en slik avtale gjelde for perioden det tar
kommunen å bygge ut sine egne tilbud. Bystyret ber også om at driften i lokalene settes ut på
kvalitetsanbud – dvs at kommunen setter en kostnad, og lar ulike aktører konkurrere om å tilby best mulig
kvalitet for den samme summen.
37. Verbalforslag fra Høyre: Mulighet til å bestemme over egen trygghet også når man er
gammel
Bystyret mener den enkelte skal ha større mulighet til å bestemme mer selv, også i de situasjoner man er
tildelt hjelp fra det offentlige. Trygghet sikres også gjennom følelsen av å styre eget liv. Valgmuligheten må
være uavhengig av den enkeltes økonomi. Bystyret ber rådmannen legge frem en egen sak med ulike
løsninger på hvordan eldre mennesker kan sikres større mulighet til selv å bestemme hvem som skal utføre
tjenestene i sitt eget hjem.
38. Verbalforslag fra Rødt: Fattige i Trondheim
Bystyret ber om å få framlagt en oversikt over utviklingen av fattigdom i Trondheim.
Begrunnelse
I budsjettforslagets del 3, pkt. 3.1 vises det til Stortingets økende fokus på fattigdom. Det er i dag enighet
om at det er en betydelig fattigdom i Norge og at kampen mot fattigdom må prioriteres. For at bystyret
skal sette inn riktige tiltak mot fattigdom trengs mer fakta.
39. Verbalforslag fra Rødt: Kvaliteten på sykehjemsomsorgen.
Bystyret ber rådmannen utarbeide en vurdering av kvaliteten på omsorgen i sykehjemmene og en vurdering
av kriteriene for å få tildelt sykehjemsplass.
Begrunnelse
De fleste , om ikke alle, parti har som målsetting å sikre sykehjemsplasser med god kvalitet. Det har vært
betydelig diskusjon rundt utviklingen av kvalitet på sykehjem. Gjennom media har vi sett skrekkeksempler.
Også i Trondheim mener pårørende at kvaliteten ikke holder må og at det er for vanskelig å få plass.
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Bystyret må få best mulig kjennskap for å sikre en best mulig kvalitet
40. Verbalforslag fra Rødt: Skjenkebestemmelser
Skjenking begrenses til 02.00
Begrunnelse
Etter at bystyret utvidet tidsrommet for skjenking ved å endre åpningstidsforskriften i 2004, har det blitt
økte problemer med mer åpnelys fyll og vold og økt slitasje på ansatte i bransjen. Det er ønskelig med en
trygg og trivelig by og dette kan oppnås ved å begrense skjenking. Det forutsettes likebehandling av alle i
bransjen.
41. Verbalforslag fra Rødt: Krav til opplæring i serveringsbransjen.
Det stilles krav til utdanning, fagbrev eller relevant utdanning for å kunne skjenke alkohol ved barer,
restauranter, nattklubber og lignende
Begrunnelse
Det er vanskelig å få seriøsitet i en bransje der få er fast ansatt og innehar faglig opplæring. For blant annet
å kunne håndheve skjenkebestemmelsene er det viktig at det stilles krav til næringsdrivende at alle ansatte
får skikkelig opplæring i lover, regler og utøvelse av disse.

Sendes Kultur, idrett og friluftslivskomiteen
42. Verbalforslag fra FrP: Trondheim kino AS
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i Trondheim kino.
43. Verbalforslag fra FrP: Salg av kunst som er i kommunal eie.
Bystyret ber om få seg forelagt en sak med tanke på salg av kunst som er i
kommunal eie.
44. Verbalforslag fra FrP: Punktbelysning på kirkegårder
Bystyret ber om at det iverksettes etablering av punktbelysning på kirkegårder i
kommunen hvor dette mangler. Følgende kirkegårder er primært aktuelle: Lademoen, Lade, Bratsberg,
Leinstrand, Ilen, Domkirkegården/Vår Frues kirkegård, Heimdal Urnelund og store deler av Moholt
kirkegård.
Bystyret ber om at det utarbeides en fremdriftsplan for etablering av slik punktbelysning.
45. Verbalforslag fra FrP: Drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunale idrettsanlegg og
haller.
Bystyret ber om at det legges fram en prinsippsak som skal drøfte mulighetene for
at private lag og organisasjoner kan overta mer av drifts- og vedlikeholdsansvaret
for kommunale idrettsanlegg og haller.
46. Verbalforslag fra FrP: Oppussing av vedlikehold av krigsminnesmerker i Trondheim.
Bystyret ber om at det legges frem en plan med kostnadsoversikt for oppgradering og oppussing av
vedlikehold av krigsminnesmerker i Trondheim.
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47. Verbalforslag fra FrP: Idrettshall på Utleira
Bystyret fastholder at kommunen skal sikre utbygging av ny idrettshall på Utleira,
gjennom en fremdrift i prosjektet slik at spillemiddelsøknad for byggetrinn 1 kan
være klar innen 1.juli 08.
48. Verbalforslag fra FrP: Flerbrukshall på Tiller
Bystyret ber om at det utarbeides fremdriftsplan for realisering av planene om en ny flerbrukshall på Tiller.
49. Verbalforslag fra KRF- Idrett:
Det er et stort behov for flere idrettsanlegg og haller i Trondheim. Samtidig oppstår det strid både om
omfang og prioriteringer av ulike slag. Bystyret ser derfor følgende behov:
a) For å sikre at den videre satsingen skjer etter en grundig helhetsvurdering av både totalbehov,
rimelig rangering og fordeling i forhold til bydeler og idrettsgrener, ber vi rådmannen forberede et
grunnlagsdokument for en politisk behandling av en langsiktig og mer offensiv investeringsplan for
idretten i bystyret innen neste budsjettbehandling. Drøftings- og prioriteringsdokumentet må sendes
på en bred høringsrunde før den fremmes til politisk behandling.
b) I høringsdokumentet for den langsiktige investeringen for idrettshaller, baner og anlegg, må også
potensialet idretten har for å bedre ivareta fattigdoms-, likestillings- og integreringsutfordringene
drøftes. Det må også redegjøres for påstandene om at det foregår aldersmessig diskriminering av
de yngste i forhold til bruk, leietid og leietidspunkt.
50. Verbalforslag fra KRF - Integrering:
Det er et behov for en større innsats i forhold til integrering av våre nye landsmenn i Trondheim. Bystyret
ber om:
a) en kartlegging/oversikt og erfaringsrunde/evaluering av det integreringsarbeid som både skjer i
offentlig regi og i frivillige organisasjoner, institusjoner, klubber, menigheter/trossamfunn, idrett m.v.
b) forslag på hvordan man ved en integreringsstøtte til lovende eller vellykkede tiltak kan fremme økt
integrering – ut fra oppdatert kunnskap.
51. Verbalforslag fra KRF - Middelalderkirker:
Bystyret ber ordføreren om å ta en formell henvendelse til regjeringen, hvor en ber om at det økonomiske
ansvar for vedlikehold av landets middelalderkirker blir et nasjonalt anliggende, og dermed ikke belastes
kommunale budsjett.
52. Verbalforslag fra KRF- Kultur- og musikkskolen:
Rådmannen bes fremme en plan som viser når en når målet med å fjerne køene av barn som vil ha plass på
kultur- og musikkskolen med dagens utvikling. Videre ønskes en plan for å forsere full behovsdekning med
dagens prisnivå, for deretter å sørge for prisnedgang.
53. Verbalforslag fra Rødt: Innvandrerbefolkningen i Trondheim
Bystyret ber om å få framlagt en demografisk oversikt over innvandrerbefolkningen i Trondheim
Begrunnelse
Innvandrerbefolkningen utgjør en stor og økende del av byens befolkning. For å få kunnskap om denne
delen av befolkningen sine ressurser og særegne behov trenger bystyret fakta. Dette mangler i
budsjettframlegget og vi kjenner ikke til noen samlet framstilling.
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54. Verbalforslag fra Rødt: Barne - og Ungdomsarbeid i offentlig regi.
Bystyret ber om flere møteplasser og fritidsklubber for ungdom i offentlig regi. Tilbud må også etableres i
Midtbyen.
Begrunnelse
Bystyret setter pris på det arbeidet frivillige organisasjoner driver. Det må imidlertid komme i tillegg til det
arbeidet kommunen selv driver og ikke være erstatning eller det eneste tilbud til ungdom. Dette gjelder
spesielt for tilbud i Midtbyen der det helt mangler offentlige tilbud til store grupper av ungdom
55. Verbalforslag fra Venstre: Gratis museumsbesøk
Gratis inngang til museum. Det er et ønske om at flere besøker våre museer. Inngangsbilletten som kreves i
dag er en barriere som må bort. Særlig gjelder dette i Midtbyn.

Sendes Oppvekstkomiteen
56. Verbalforslag fra FrP: Fritt skolevalg
Bystyret ber om at det forberedes innføring av fritt skolevalg i Trondheim f.o.m. skolestart i 2008.
57. Verbalforslag fra FrP: Alternative entreprise- og driftsmodeller
Bystyret ber om at det utredes alternative entreprise- og driftsmodeller for prosjekter med
nybygg/rehabilitering av skolebygg. Modellene skal innebære at kommunen selger skolebyggene til private
som rehabiliterer disse og står som eier med fullt vedlikeholdsansvar, mens kommunen leier disse tilbake til
ordinær skoledrift. Utredningen må vise hvordan forestående nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter kan
gjennomføres raskere gjennom en slik modell.
58. Verbalforslag fra FrP: Ballbinge ved Stabbursmoen skole.
Bystyret ber om at det tilrettelegges etablering av ballbinge ved Stabbursmoen
skole.
59. Verbalforslag fra Høyre: Nye skoler i Trondheim – raskere. Åsveien og Spongdal ferdig i
2010
Elever og ansatte trenger et godt fysisk arbeidsmiljø. I tillegg kan nye, moderne skoler fungere enda bedre
som samlingssteder for kulturaktiviteter, idrett og lignende i nærmiljøet.
Høyre forutsetter at byggestart på ny Ranheim skole blir så snart som mulig, dvs når de reguleringsmessige
forholdene er avklart.
Når det gjelder nye skoler på Åsveien og Spongdal aksepterer Høyre ikke at byggestart for disse skal
utstå til hhv 2011 og 2010. Rådmannen bes snarest utrede og legge frem en sak for bystyret med forslag til
realisering av disse skolene gjennom et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS). Byggestart forutsettes å
kunne skje allerede i 2009, slik at begge skolene kan stå ferdige i 2010. Trondheim kommune skal sikres
gjenkjøpsrett for byggene ved avtaletidens utløp.
Det vises i denne sammenheng bl.a. til det Trondheim Eiendom selv skrev i rådmannens ”Årsrapport
2001”:
”Trondheim kommune er i dag eier av de fleste bygg som benyttes. Alternative løsninger, der
private kommer inn som eiere, er under vurdering. Det er spesielt på bygg med store
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rehabiliteringsbehov og nybygg hvor private evt. kan rehabilitere/bygg rimeligere enn i kommunal
regi at dette virker interessant.”
60. Verbalforslag fra Høyre: Gråkallen
Det er ønskelig at forsvarets nedlagte anlegg på Gråkallen kommer byen til gode. Trondheim bystyre
ønsker å gå videre med planer for bl.a. leirskole på Gråkallen, og viser til at rådmannen har foreslått å sette
av egne midler for planlegging knyttet til nettopp bruk av Gråkallen. Bystyret forutsetter at også
mulighetene for leirskole blir en del av denne planleggingen.
61. Verbalforslag fra Høyre: Krav om full åpenhet
Trondheim bystyre krever full åpenhet om tilstanden ved de ulike Trondheimsskolene, så langt dette lar seg
gjøre av personvernmessige hensyn. Bystyret forutsetter jevnlige tilbakemeldinger om skolenes
undervisningsmiljø, status i forhold til mobbing, PC-tetthet, lærertetthet, faglige resultater mv. Åpenhet er
viktig for å sikre at både foreldre, skoleeier og skolenes ansatte vet hvor det trengs ekstra innsats for
forbedring. Mer åpenhet vil også gi grunnlag for en bedre offentlig debatt om skolens innhold og kvalitet.
62. Verbalforslag fra Høyre: Valgmulighet for alle
Trondheim bystyre verdsetter valgfrihet, også for dem som ønsker å velge en annen skole enn den
kommunale. Retten til å velge skal gjelde uavhengig av størrelsen på lommeboken, og uavhengig av om
man ønsker at skolen skal ha en bestemt religiøs eller pedagogisk profil.
63. Verbalforslag fra Høyre: Valgfritt sidemål og satsing på fremmedspråk i
Trondheimsskolen
Bystyret mener Trondheim kommune bør søke statlige myndigheter om å gjøre 2. fremmedspråk
obligatorisk, og sidemålet valgfritt, på ungdomstrinnet i Trondheimsskolen. Om nødvendig kan dette
formuleres som en søknad om en prøveordning for et bestemt antall år, med påfølgende evaluering.
64. Verbalforslag fra Høyre: Kamp mot mobbing
Trondheim bystyre krever nulltoleranse for mobbing i skolen. Mobbing må få konsekvenser for den som
mobber, enten det er lærere eller elever som forestår mobbingen. Bystyret forutsetter at rådmannen aktivt
og planmessig arbeider for å kartlegge mobbing i skolen, og setter inn målrettede tiltak i tilknytning til dette.

65. Verbalforslag fra Høyre - Sykefravær blant elevene
Sykefraværet blant lærere er 20% høyere i Trondheim enn snittet i øvrige storbyer. Dette må selvsagt tas
tak i, og et styrket skolebudsjett kan være ett viktig bidrag. Men også mange elever er syke og har mye
fravær. Sett i sammenheng med økende grad av mobbing i skolen, fravær, dårlige faglige resultater blant
mange elever mm, ber bystyret rådmannen starte en kartlegging av sykefravær blant elever.
66. Verbalforslag fra Høyre - Gratis leksehjelp til alle
Bystyret ber rådmannen undersøke muligheten for å få i stand en intensjonsavtale med Røde Kors eller
andre som kan forestå leksehjelp til barn på grunnskoletrinnet, i mer omfattende omfang enn i dag.
67. Verbalforslag fra Høyre - Vedlikehold av bygg for private barnehager
Private barnehager under driftsavtale med kommunen, og der kommunen har tatt ansvaret for
bygningsmassen, har erfart at når kommunen sier opp avtalen, leveres det tilbake bygninger som har forfalt.
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Den private barnehagen må deretter ta ansvar for å håndtere problemene som har oppstått som følge av
manglende kommunalt vedlikehold. Bystyret ber rådmannen avgi rapport om vedlikeholdstilstanden i de
private barnehagene der kommunen tidligere hadde ansvaret.
68. Verbalforslag fra KRF - SFO:
Rådmannen bes fremme et forslag til en betalingsordning for SFO som har en fattigdomsprofil.
69. Verbalforslag fra Rødt: Barnehager i kommunal drift.
Bystyret ber om at det lages en plan for gradvis styrking av andel kommunale barnehager.
Begrunnelse
Det er ikke akseptabelt at det i perioden 2008-2011 blir bygd færre kommunale barnehager enn private.
Det er også unødvendig siden kommunen gjør jobben med regulering og erverv av tomt. Det er heller ikke
lønnsomt siden dette krever ekstra kontroll fra kommunens side.
70. Verbalforslag fra Rødt: Ny tildelingsmodell barnehager
Ved utvikling av ny tildelingsmodell bør midlene fordeles etter de reelle lønnsutgifter økt kompetanse
medfører, slik det gjøres i skolen.
Begrunnelse
Dagens system oppmuntrer til bruk av arbeidskraft med lavere kompetanse og lønn.
71. Verbalforslag fra Rødt: Tilsyn med barnehager
Bystyret ber om en rapport på om private barnehager oppfyller de krav som bystyret har stilt for å få
tilskudd og hvordan krav følges opp fra kommunenes side.
72. Verbalforslag fra Rødt: Evaluering av nye skoler og barnehager.
Bystyret ber om at det blir satt i gang en rask evaluering for å finne ut om den mal disse blir bygd etter er
optimal, dette gjelder spesielt de store fellesareal.
Begrunnelse:
Barnehager er blitt bygd og skoler rehabilitert i stort tempo de siste år, men det står fortsatt mange igjen.
Det haster derfor med en evaluering slik at en slipper framtidige ombygginger.
73. Verbalforslag fra Rødt: Lærertetthet
Bystyret ber om en opptrappingsplan for å nå målet om at kontaktlærer ikke har ansvar for mer enn 12
elever og har tilstrekkelig undervisning med sin gruppe.
Begrunnelse
Bare ved å øke lærer- og voksentetthet i skolen vil elevene sikres en reell tilpasset opplæring.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 28.12.2007

Kari Aarnes
leder
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