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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Bystyret avviser forslag om innføring av parlamentarisk styreform i Trondheim gjeldende fra
1.4.2012.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyrerepresentantene Kristian Dahlberg Hauge (FrP) og Morten Kokaas (FrP) leverte 23.6.2009
en interpellasjon om byregjering i Trondheim. Interpellasjonen og svar fra ordføreren er vedlagt.
Bystyret behandlet interpellasjonen 27.8.2009, der følgende forslag ble fremmet:
”Bystyret vil innføre en byregjering i Trondheim. Bystyret vil gi folket og de folkevalgte mer
makt over utviklinga. I dag har det sentrale byråkratiet for stor innflytelse. Gjennom å innføre
en byregjering vil de folkevalgte styre det daglige tjenestetilbudet vi tilbyr byens innbyggere.
En byregjering vil også gjøre politikernes beslutninger mer synlige. Det blir lettere å se hvem
som styrer, hvordan de styrer, og hva som er alternativene.
Slik gjør vi også lokaldemokratiet enklere, mer oversiktelig, og mer ansvarlig. En byregjering vil
måtte stå til ansvar overfor de folkevalgte. Da kan ingen gjemme seg bak et ansatt byråkrati.
Bystyret vil gi de folkevalgte mer ansvar for fellesskapet.
På bakgrunn av dette ber bystyret om at det forberedes innføring av parlamentarisk styreform i
Trondheim fra og med kommende valgperiode.”
Forslaget fikk 28 stemmer (12FrP, 13H, 3KrF) og falt.
Forslag om innføring av parlamentarisk styreform er fremmet på nytt av interpellantene 22.9.2011:
”Innføring av parlamentarisk styreform i Trondheim
Innføring av parlamentarisk styreform med byregjering i Trondheim vil være et viktig
demokratisk bidrag til Trondheimspolitikken. Ved at rådmannens ledergruppe erstattes at et
valgt byråd vil flere avgjørelser og prosesser flyttes ut i det politiske og demokratiske lyset. Det
vil samtidig kunne være et element som i sterkere grad bidrar til handlingskraft i
gjennomføringsfasen av vedtak. Bredden i den politiske debatten vil bli større og innbyggernes
engasjement for kommunen vil øke.
Bystyret har med stort flertall siste periode vedtatt at det ønskes innført parlamentarisk
styreform i Trondheim fra og med kommende valgperiode.
Med et så stort og klart flertall til støtte for forberedelse til byregjering, samtidig som at de
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samme partiene nå etter valget utgjør 51 av 67 plasser - forventes det at disse forberedelsene
er gjennomført slik at parlamentarisme som styringsform kan innføres allerede fra nyttår.
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak:
Forslag til vedtak:
Bystyret vil innføre byregjering i Trondheim. Bystyret vil gi folket og de folkevalgte mer makt
over utviklingen. Gjennom å innføre en byregjering vil de folkevalgte på en bedre måte styre det
daglige tjenestetilbudet til byens innbyggere. En byregjering vil også gjøre politikernes
beslutninger mer synlige, og det vil bli lettere å få fram de ulike politiske alternativene. Slik
gjøres også lokaldemokratiet enklere, mer oversiktlig og mer ansvarlig.
Bystyret vedtar med bakgrunn i dette innføring av parlamentarisk styreform i Trondheim
gjeldende fra 1.4.2012.”
Fakta
Kommunelovens § 18 omhandler innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal
parlamentarisme:
”1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv vedta å innføre parlamentarisk styringsform etter
reglene i dette kapittel. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
2. Forslag om innføring av parlamentarisk styringsform må være fremmet og votert over i
kommunestyret eller fylkestinget senest 31. desember i nest siste år av valgperioden. Det kreves
ikke at forslaget oppnår flertall. Innføring av parlamentarisk styringsform kan tidligst vedtas på det
nyvalgte kommunestyrets eller fylkestingets konstituerende møte. Styringsformen må være vedtatt
og satt i verk når det andre året av den nye valgperioden tar til.
3. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv vedta å gå tilbake til ordinær styringsform etter
reglene i denne paragraf. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.”
Vurdering og konklusjon
Bystyret er kjent med prinsippdiskusjonen rundt parlamentarisme gjennom en rekke debatter og
tidligere utredninger. På bakgrunn av forhandlinger mellom partiene som danner
flertallskonstellasjonen denne perioden er det ikke flertall for parlamentarisme. Ordføreren
fremmer derfor forslag om å avvise forslaget om innføring av parlamentarisme i perioden 2011-15.
Ordføreren i Trondheim, 5.10.2011
Rita Ottervik
ordfører
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Interpellasjonen og ordførers svar fra 27.8.2009
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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