Trondheim kommune

Saksframlegg
FIRBEINTE I KOMMUNENS TJENESTE - PRIVAT FORSLAG FRA ELIN MARIE
ANDREASSEN OG TERJE JUSTIN ØSTHUS (FRP)
Arkivsaksnr.: 10/32034
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslagsstillers forslag til vedtak:
Bystyret ber Rådmannen gjennomføre de nødvendige tiltak, for å inkludere hunder/katter som en del av
aktivitetstilbudet ved to av kommunens helse- og velferdssenter. Dette gjennomføres i første omgang som
en prøveordning, med oppstart høsten 2010.
Bystyret er kjent med at det brukes kontakt med dyr som en del av prosjektet Livsgledesykehjem, og
forutsetter at det trekkes inn erfaringer fra dette arbeidet.
Bystyret oppfordrer til utstrakt bruk av frivillige, for å sikre et bredest mulig aktivitetstilbud.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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Trondheim kommune

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bystyrerepresentantene Elin Marie Andreassen og Terje Justin Østhus, begge FrP, la til bystyrets møte 22.
april 2010 fram et privat forslag om firbeinte i kommunens tjeneste. Forslaget er vedlagt. Bystyret
oversendte forslaget til helse- og velferdskomiteen for videre behandling. Komiteen har innhentet en
betraktning fra Rådmannen. Også denne er vedlagt
Bystyrets reglement §4-17 anviser følgende måter innstillende komite kan behandle private forslag på:
Den innstillende bystyrekomite kan behandle private forslag på følgende måte:
• hvis komiteen finner at forslaget helt eller delvis bør imøtekommes og at saken egner seg for
avgjørelse i Bystyret uten nærmere utredning, skal realitetsinnstilling avgis etter at
Rådmannen og evt. andre komiteer har hatt anledning til å uttale seg.
• hvis komiteen anser at det er behov for ytterligere utredning før realitetsstandpunkt tas, kan
komiteen oversende forslaget til Rådmannen for utredning og uttalelse før endelig vedtak.
• hvis komiteen ikke støtter forslaget, skal komiteen uten videre fremme innstilling til Bystyret
om at forslaget ikke bifalles.

Forslagsstillernes forslag til vedtak er:
Bystyret ber Rådmannen gjennomføre de nødvendige tiltak, for å inkludere hunder/katter som en del av
aktivitetstilbudet ved to av kommunens helse- og velferdssenter. Dette gjennomføres i første omgang som
en prøveordning, med oppstart høsten 2010.
Bystyret er kjent med at det brukes kontakt med dyr som en del av prosjektet Livsgledesykehjem, og
forutsetter at det trekkes inn erfaringer fra dette arbeidet.
Bystyret oppfordrer til utstrakt bruk av frivillige, for å sikre et bredest mulig aktivitetstilbud.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 10. august 2010

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Knut Ole Bleke
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
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