Trondheim kommune

Saksframlegg
MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
Arkivsaksnr.: 11/24688
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Bystyret tar saken om iverksetting 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 Formannskapet 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 2010 mht. status for
iverksetting. (Jfr. Bystyresak 0014/01). Totalt er det behandlet 122 saker i Bystyret 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 er saker med
heftelser fra tidligere år. Av Bystyrets 122 saker første halvår 2010 knytter det seg merknad til 4 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.
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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)
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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:
Bystyresaker:
Av Bystyrets 122 saker første halvår 2010 knytter det seg merknad til 4 av sakene.
Saksnr
BeArkivsaksnr./
Ansvarlig
Status
handlet
Sakstittel
1

1/10

280110

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: IV

2

6/10

280110

09/48589
Helhetlig aktivitetsplan for
Granåsen

Morten
Wolden.
Kultur og
næring

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

3

82/10

100610

10/11794
Vold i skolen

Jorid
Sak IV,
Midtlyng,
Pkt 2 og 3 ikke avsluttet
Oppvekst og
utdanning

4

87/10

100610

10/19507
Skjermvegen 45 finansiering av nybygg

Helge
Garåsen,
Helse- og
velferd

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 andre halvår 2009, og saken ennå ikke er iverksatt:
Saksnr
BeArkivsaksnr./
Ansvarlig
Status
handlet
Sakstittel
1

99/09

270809
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07/9857
Lund Østre, Gnr 177 Bnr
717, forslag til
reguleringsplan med
bestemmelser,
sluttbehandling

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IIV
Rådmannen har utarbeidet en
skiltplan og gjennomført
høringsprosess for innføring av
30 km/t fartsgrense i deler av
Lisbeth Nypans veg. Planen vil
fremmes til Formannskapet for
vedtak etter at anleggsfasen for
3

Trondheim kommune
veganlegget ved Lund Østre er
over, slik at effekten av
lysreguleringen av
fotgjengerovergangen kan tas
med framlegget
IIV
Detaljprosjektering av siste
halvdel av Strandveiparken
startet på nyåret 2010. Parken
skal ferdigstilles etter at ny
kulvert for E6-øst står ferdig og
fungere som en bydelspark for
Nedre Elvehavn og Lademoen
IIV
Mulig innfartsparkering er tatt
opp i forbindelse med
prioriteringsplanen for
innfartsparkering i regionen
(Miljøpakken). Foreløpig ikke
prioritert med midler, men dette
vil vurderes for senere år
IIV
Ikke prioritert på budsjettet i år

2

100/09

270809

07/14493
Verftsgata 1 og 3, forslag
til reguleringsplan med
bestemmelser,
sluttbehandling

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

3

107/09

240909

07/43325
Spongdal skole,
reguleringsplan med
bestemmelser,
sluttbehandling

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

4

110/09

240909

07/41747
Gramskaret
utfartsparkering,
reguleringsplan med
bestemmelser,
sluttbehandling

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

5

120/09

291009

03/11462
E6, Sandmoen, - Tonstad,
forslag til reguleringsplan
med bestemmelser med
konsekvensutredning

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IIV
Finansiering vil avklares i
Miljøpakkens helhetlige program.

6

121/09

291009

07/26940
Finalebanen,
reguleringsplan med
bestemmelser,
sluttbehandling

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IIV
Når det gjelder den midlertidige
lekeplassen ligger denne tett inntil
den nye permanente lekeplassen i
et boligområde, og det er ikke
fornuftig å prioritere drift av
denne som et kommunalt
lekeanlegg når den store,
permanente lekeplassen er
etablert. Tomta er heller ikke
regulert til lekeplass. Det skal
gjennomføres en mulighetsstudie
av tomta for et eventuelt bofellesskap. Oppdrag er gitt fra
Helse og velferd til Byutvikling
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om dette
7

123/09

291009

07/33852
Elgeseter gate 16 og 18,
forslag til reguleringsplan
med bestemmelser og
konsekvensutredning,
sluttbehandling

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

8

148/09

171209

08/36412
Framtidig skolestruktur for
grunnskolen i Trondheim
kommune – ny behandling

IIV
Omfanget av investeringsmidler
og tiltak i Elgeseter gate er ennå
ikke avklart. Bystyret har bestilt
utredning om framtidig
ombygging av Elgeseter gate som
forventes påbegynt i løpet av
2011
Jorid
IV pkt 1b, 2b, 3, 5 6, 7, 8, 10
Midtlyng,
og 11
Oppvekst og IIV pkt 1a, 2a, 4, 8b og 9 er
utdanning
under arbeid

9

157/09

171209

07/29081
Gildheimsvegen 3,
reguleringsplan,
sluttbehandling

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IIV
Det har vært avholdt
forhåndskonferanse, hvor dette
ble tatt opp. Byggesaken er ikke
innkommet ennå

Status for saker det knyttet seg merknader til første halvår 2009, og saken ennå ikke er iverksatt:
Saksnr
BeArkivsaksnr./
Ansvarlig
Status
handlet
Sakstittel
1

44/09

300409

08/10774
E6, Jaktøyen – Sandmoen,
Forslag til reguleringsplan
med konsekvensutredning
og bestemmelser,
sluttbehandling

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IIV
Vedtaket er delvis iverksatt.
Kommentarer:
2. avsnitt ikke iverksatt - Det er
gjennomført et møte om oppstart
av privat regulering for område
AV1. Fremdriften av
planprosessen avhenger av
forslagsstiller.
3.avsnitt ikke iverksatt Toplanskrysset som er foreslått
sør for Sandmoen skal knytte E6
sammen med riksveg 704 til
Klæbu. Vegforbindelsen skal gå
gjennom og mate et område som
er LNF-område og ikke frigitt til
utbygging, og rådmannen har
derfor ikke prioritert å igangsette
regulering her

2

74/09

180609

09/21098
Eierskapskontroll –
Trondheimsfjordens
interkommunale havn IKS

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

F
Pkt 1 er forsinket, blir iverksatt
når melding skrives
Pkt 2 og 3 er IV
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Status for saker det knyttet seg merknader til andre halvår 2008, og saken ennå ikke er iverksatt:
Saksnr
BeArkivsaksnr./
Ansvarlig
Status
handlet
Sakstittel
1

129/08

250908

08/6110
Håkon VII`s gate, mellom
Lade gård og Leangen
alle, forslag til
reguleringsplan

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IIV
De to vestligste
bussholdeplassene som foreslås
blir ikke opparbeidet. (Kfr
bygningsrådsvedtak 4.5.2010,
sak 09/37750)
De to østligste foreslås flyttet til
vestsiden av Bromstadvegen
fordi de da vil betjene busstrafikk
både fra Ladeforbindelsen og fra
Bromstadvegens forlengelse.
Nødvendig planarbeid ennå ikke
gjennomført

Status for saker det knyttet seg merknader til første halvår 2008, og saken ennå ikke er iverksatt:
Saksnr
BeArkivsaksnr./
Ansvarlig
Status
handlet
Sakstittel
1

19/08

280208

06/15312
Forprosjekt for Torvet

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

2

22/08

280208

07/20067
Hundehold i Trondheim Ny forskrift om hundehold

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

3

28/08

270308

08/2496
Strategier og tiltak for
utvikling av lærerrollen

F
Vedtatt 10 mill i kommunens
budsjett for 2011. Endelig
finansiering og konsept forventes
avklart før august 2011

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 manglende
aksept for forslaget blant
grunneierne. Det arbeides videre
med andre alternativ
Jorid
Flere av punktene må
Midtlyng,
gjennomføres over et lengre
Oppvekst og tidsrom
utdanning

Status for saker det knyttet seg merknader til andre halvår 2007, og saken ennå ikke er iverksatt:
Saksnr
BeArkivsaksnr./
Ansvarlig
Status
handlet
Sakstittel
1

110/07

300807
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04/17832
Kvalitetssikring av
skolefritidsordningen

Jorid
Pkt A og B IV
Midtlyng,
Pkt C kommer sak i 2011
Oppvekst og
utdanning
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2

148/07

131207

07/33445
Organisert selvbygging i
Trondheim

Einar
Aassved
Hansen,
Byutvikling

IIV
Ikke funnet rom i budsjettet for
etablering i 2011. Drøftes i
fremlagt Boligprogram

Status for saker det knyttet seg merknader til første halvår 2007, og saken ennå ikke er iverksatt:
Saksnr
BeArkivsaksnr./
Ansvarlig
Status
handlet
Sakstittel
1

15/07

260407

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

Anne Iren Grande
førstekonsulent

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:

Iverksetting av vedtaksprotokoll – iverksatt
Iverksetting av vedtaksprotokoll – forsinket

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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