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Følgende verbalforslag er innstilt fra Byutviklingskomiteen
2. Verbalt forslag fra H: Miljøanbud på buss
Utslipp fra byens busser utgjør en betydelig lokal forurensing av blant annet partikler. Bystyret ber SørTrøndelag fylkeskommune ved anbudsutlysning for busstrafikken i byen ikke bare ta hensyn til pris og
kvalitet, men også miljøutslipp. Naturgass og biogass er gode alternativer til diesel og vil redusere praktisk
talt alle utslipp fra busstrafikken som belaster miljøet, både CO2, NOx og partikler.
INNSTILLING 05.06.2009: Vedtas

3. Verbalt forslag fra FrP: 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
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

4. Verbalt forslag fra FrP: Lysregulering i krysset Heimdalsveien – Søbstadveien.
Bystyret ber om at det utredes etablering av lysregulering i krysset Heimdalsveien- Søbstadveien.
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

5. Verbalt forslag fra FrP: Gatelys og gang- og sykkelvei fra Bratsberg skole til Trondset på
Bratsberg.
Bystyret ber om at det iverksettes arbeid for etablering av gatelys og gang- og sykkelvei fra Bratsberg
skole til Trondset på Bratsberg.
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.
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6. Verbalt forslag fra FrP: Merking av byens fortgjengeroverganger.
Bystyret ber om at det foretas en oppgradert merking av byens fortgjengeroverganger.
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

7. Verbalt forslag fra FrP: Belysning av forgjengeroverganger
Bystyret ber om at det etableres kraftigere belysning av forgjengeroverganger i kommunen.
INNSTILLING 12.03.2009 Forslaget avvises.

11. Verbalt forslag fra FrP: Avfallskvern i private husholdninger
Bystyret ber om at det utredes og legges fram en sak vedrørende mulighetene for støtteordninger for
installering av avfallskvern i private husholdninger. Dette som et tiltak for å redusere den totale
avfallsmengden.
INNSTILLING 05.06.2009:
Oversendes rådmannen, og blir behandla sammen med rådmannens vurdering av våtorganisk avfall

12. Verbalt forslag fra KrF: Flere studentboliger
Rådmannen utarbeider en behovs- og mulighetsplan for opptrapping av kommunens stimulering til bygging
av studentboliger i forkant av den politiske behandling av revidert kommunebudsjett.
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

13. Verbalt forslag fra V: Kommunedelplan på Tempe
Rådmannen foreslår å ikke prioritere kommunedelplan og grunnlag for arkitektkonkurranse på Tempe.
Venstre vil at planene for området Tempe/Sluppen får høy prioritet. Det er i dette området flere
arbeidsplasser bør etableres og det bør også være et attraktivt område for studentboliger. Trondheim har
en unik kompetanse i befolkningen som bør føre til mange nye bedrifter innenfor næringer som krever høy
kompetanse. Kommunene må ha arealer og områder som er klargjort til bygging av bygg som disse
firmaene kan etablere/utvide seg i.
Andelen av studentboliger må økes. Dette vil medføre bedre bomiljø for barnefamilier i sentrumsnære
områder og ikke minst øke attraktiviteten for studenter å komme til Trondheim.
INNSTILLING 12.03.2009:
Bystyret ser et godt dokumentert behov for en kommunedelplan innenfor området
Tempe/Lerkendal/Sluppen. Det foregår i flere deler av bydelen større reguleringsarbeider. Det er viktig å
se hvordan området bør utvikles helhetlig. Bystyret ber rådmannen om en vurdering av muligheten for
finansiering av et slikt arbeid.

14. Verbalforsalg fra V: Bedre søppelinnsamling i Midtbyen
Stadig blir vi minnet på om at Trondheim kommune ikke klarer å holde byen ren. Tiltakene er åpenbare,
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bedre innsamlingssystem alle dager er oppskriften for å få bukt med problemet. For å sette den ut i livet så
må vi bevilge nær 4 mill. kroner ekstra til dette formål. (I dag bruker vi 6,5 mill. i året)
INNSTILLING 12.03.2009: Forslaget avvises.

Følgende verbalforslag er innstilt fra Finans- og næringskomiteen:
1. Verbalt forslag fra H: Gjennomgang av alle planlagte investeringer
Bystyret har vedtatt betydelige investeringer i årene fremover. Rådmannen bes utrede hvordan kostnadene
kan reduseres i hvert enkelt prosjekt, og om enkelte prosjekter kan utsettes eller stanses. I den
sammenheng ber bystyret om at det ikke settes av en fast pott til kunstnerisk utsmykking av kommunens
bygg, men at dette vurderes i hvert enkelt prosjekt.
INNSTILLING 13.01.2009:
Bystyret forutsetter at Rådmannen foretar nødvendige gjennomganger og kvalitetsvurderinger
av investeringer i budsjett- og økonomiplan, og i forbindelse med prosjektering og
kontraktsinngåelser.

15. Verbalt forslag fra H: Anbud på ny miljøvennlig gatebelysning
Gatebelysningen i Trondheim er dels i ferd med å bryte sammen. Levetiden på armaturene er fra 20 til 30
år, med dagens utskiftingstakt vil det ta 80 til 90 år å bytte ut dagens armaturer. Det finnes moderne gatelys
som bruker betydelig mindre energi enn de gamle, som dermed sparer både kostnader og reduserer
miljøbelastningen. Sintef har dokumentert at en investering i nye armaturer kan være nedbetalt i løpet av
kort tid på grunn av lavere energiforbruk og slik både redusere kommunens utgifter til gatelys på noen års
sikt samtidig som sikkerhet og trygghet forbedres. Bystyret ber rådmannen fremme en sak med forslag til
hvordan slike armaturer kan innføres i Trondheim Kommune i samarbeid med private aktører, en OPSmodell vurderes som virkemiddel for å få en rask og god utskifting av gatelys armaturer.
INNSTILLING 13.01.2009:
Forslaget vedtas med slik endra ordlyd i siste setning:
Bystyret ber rådmannen fremme en vurdering med forslag til hvordan slike armaturer kan innføres i
Trondheim kommune.

16. Verbalt forslag fra H: Salg og tilbakeleie av kommunale bygg
Trondheim Kommunes gjeld er en betydelig belastning for driftsøkonomien. Bystyret ber rådmannen legge
frem en sak med forslag til gjennomføring av salg og tilbakeleie av kommunale bygg. En innføring av
ordningen forutsetter rett for kommunen til å kjøpe tilbake byggene til avtalt pris etter endt avtaleperiode,
en leie som er bærekraftig for kommunens økonomi og forpliktelse til vedlikehold av byggene for kjøper.
Den frigjorte kapitalen benyttes til å innfri de lån som påfører kommunen de høyeste kapitalkostnadene.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

18. Verbalt forslag fra H: Vente med nye brannstasjoner
Bystyret ber rådmannen avvente videre arbeid med brannstasjonsstrukturen inntil kommunens økonomi er
bedret.
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INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

19. Verbalt forslag fra FrP: Områder egnet for 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.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

20. Verbalt forslag fra FrP: Verdivurdering og salg av kommunal eiendom
Bystyret ber om å få seg forelagt en totalgjennomgang av alt kommunalt eierskap med tanke på
verdivurdering og salgspotensial.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

21. Verbalt forslag fra FrP: TRV
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i TRV A/S
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

22. Verbalt forslag fra FrP: Analysesenteret
Bystyret ber rådmannen forberede omgjøring av Analysesenteret til A/S og for videre avvikling av det
kommunale eierskapet på lengre sikt.

INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

23. Verbalt forslag fra FrP: Trondheim bydrift
Bystyret vedtar å omdanne Trondheim bydrift til et kommunalt A/S.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

24. Verbalt forslag fra FrP: Skattenivå
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.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

25. Verbalt forslag fra FrP: Lokale folkeavstemminger.
Bystyret ber om at rådmannen legger fram en sak med prinsipper for økt bruk av lokale
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folkeavstemminger.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

26. Verbalt forslag fra FrP: Prøveordning med utfordringsrett
Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim for å sikre innbyggerne
et best mulig tjenestetilbud til riktig pris.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

27. Verbalt forslag fra FrP: Bruk av kraftfondet
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.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises

28. Verbalt forslag fra R: Konkurranseutsetting / privatisering
Bystyret ber om at tiltak iverksettes slik at kollektivtrafikken i Trondheim ikke settes ut på anbud. Det tas
initiativ overfor Sør-Trøndelag fylkeskommune for å utrede opprettelse av et fylkeskommunalt selskap i
samarbeid med Trondheim kommune, hvor også finansiering ved bruk av kollektivfondet inngår.
INNSTILLING 13.01.2009:
Bystyret viser til at ansvaret for vurdering av anbud i kollektivtrafikken i dag er et
fylkeskommunalt ansvar. Forslaget avvises.

29. Verbalt forslag fra R: Kommunale innkjøp - trykksaker
Bystyret ber om at det sørges for at mer av kommunale trykksaker og lignende blir laget
lokalt.
INNSTILLING 13.01.2009
Forslaget oversendes Rådmannen for vurdering i forbindelse med den generelle
gjennomgangen/vurderingen av kommunens innkjøp som man nå er i gang med.

30. Verbalt forslag fra R: Industri/næring - Marienborg
Bystyret ber om at videre drift av industrien/jernbaneverkstedet på Marienborg i den størrelse og omfang
det er i dag støttes selv om dette hindrer eiendomsutvikling av typen nye boliger, kontorer og hotell. For å
sikre et framtidsrettet jernbaneverksted / industriarbeidsplass nødvendige rammevilkår, ber vi om at den
sørlige del av Marienborg, dvs. de to hallene lokverkstedet (8500 m2) og motorverkstedet (5000 m2)
omreguleres tilbake til industri / jernbaneformål.
INNSTILLING 10.03.2009:
Bystyret er fornøyd med den positive utviklinga som er på Marienborg. Ny verkstedhall er under
planlegging og Jernbaneverket har signalisert en betydelig investeringsvilje. Samtidig er det positive planer
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om videreutvikling av Trønderbanen, elektrifisering til Storlien og Steinkjer og ny tunnel gjennom
Gjevingåsen er vedtatt. Denne positive utviklinga tilsier at det i mange år framover vil være
industrivirksomhet på Marienborg. En ny reguleringsplan for Marienborgområdet vil bli fremma i løpet av
året. Denne planen vil det bli tatt stilling til gjennom ordinære politiske prosesser.
Bystyret mener at man må søke å finne løsninger for den videre utviklingen av Marienborgområdet som
støtter opp om og sikrer denne viktige virksomheten fremover, både på kort og lang sikt. For å sikre en
bred og god forankring av en slik ny plan ber Bystyret om at fremtidig reguleringsplan for
Marienborgområdet også sendes til uttalelse i Finans- og næringskomitéen før Byutviklingskomitéen
innstiller overfor bystyret.

31. Verbalt forslag fra R: Søndagsåpne butikker – krav til Stortinget
Bystyret retter en henvendelse til stortinget med et krav om at det lages en forskrift lov om helligdags- og
helgefred som lyder som følger: ”Med utsalgssteder i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og
helligdagsfred § 5 andre ledd nr. 9 menes virksomheter hvor blomster, planter og andre levende
hageartikler utgjør mer enn 90 prosent av omsetningen.”
INNSTILLING 13.01.2009:
En hel bransje, både bedrifter og arbeidstakere, er enige om at det er nødvendig med en
klargjøring av unntak i helligdagsloven for bedrifter som vesentlig selger levende planter.
Arbeidstakere fordi de mener at bare nødvendig arbeid skal foregå på søndag, og bedrifter for
å sikre lik konkurransevilkår. Uten en slik klargjøring vil vi få en utvikling der flere utnytter
dette som et smutthull for å kunne holde åpent. I strid med lovens intensjon. Bystyret i
Trondheim vil derfor avgi følgende uttalelse til Storting og regjering:
Mer felles fritid:
Åpningstidene i varehandelen er under sterkt press. Flere ansatte i varehandelen opplever økt press på
sine arbeidstider. Dette får store ringvirkninger og påvirker ikke bare de om jobber i butikken, men også
lagerarbeiderne, ferskvareprodusentene, renholderne, vekterne og de som jobber innenfor transport.
I dag er det slik at de som jobber i bedrifter ”som i det vesentlige selger levende planter og hageartikler”
(jfr helligdagsloven) er unntatt fra kravet om å holde stengt søndager. En del av disse aktørene selger mye
mer enn ”levende planter og hageartikler”, noe som fører til at flere aktører i bransjen opplever det slik at
enkelte aktører får et uforholdsmessig stort konkurransefortrinn når noen få får lov til å holde åpent en dag
mer enn andre.
Helligdagsloven er den eneste i lovverket som nå beskytter folks mulighet til en felles fridag i uka. I et stadig
mer hektisk samfunn er det viktig å bevare en slik dag.
For å unngå en uthuling av lovverket oppfordrer Trondheim bystyre Stortinget til å vedta en forskrift til lov
om helligdags- og helgefred som lyder som følger: ”Med utsalgssteder i lov av 24. februar 1995 nr 12 om
helligdager og helligdagsfred § 5 andre ledd nr 9 menes virksomheter hvor blomster, planter og andre
levende hageartikler utgjør mer enn 90 prosent av omsetningen”.

43 Verbalt forslag fra Rødt Helse- og velferd - Stillingsstørrelser.
Bystyret ber om at alle deltidsansatte i Helse og Velferd i Trondheim kommune får ønsket
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stillingsstørrelse innen utgangen av 2009.
INNSTILLING 02.06.2009:
Bystyret viser til sak 219/08 i formannskapet samt kommunens økonomiske situasjon og anbefaler at
forslaget om at alle deltidsansatte innen helse og velferd får ønsket stillingsstørrelse innen utgangen av 2009
avvises.
Bystyret fastholder at uønsket deltid søkes eliminert snarest jf. pkt 3 i formannskapssak 219/08.
45 Verbalt forslag fra Rødt. Arbeidstid – prøveprosjekter med 6-timersdag innen helse- og
velferd.
Bystyret ber om at det igangsettes prøveprosjekter med 6-timersdag innen Helse og velferd over så lang
tid at erfaringsgrunnlaget kan bli forsvarlig og seriøst dokumentert.
INNSTILLING:
Bystyret viser til evaluering av 6–timers dag ved Trondheim eiendom behandlet i formannskapet 03.02.09
sak 36/09, samt kommunens nåværende økonomiske situasjon og anbefaler at forslaget avvises.

48. Verbalt forslag fra FrP; Trondheim kino.
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i Trondheim kino.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises.

57. Verbalt forslag fra V: Bosetting av flyktninger/ innvandrere
Trondheim bør kunne bosette langt flere flyktninger/innvandrere enn vi gjør i dag. En målsetting om å øke
bosettingskapasiteten til 300 i stedet for 240 bør nå vedtas som mål i 2009. Ytterligere bør
bosettingskvoten økes til 500 i økonomiplanperioden.
INNSTILLING: Forslaget avvises

Følgende verbalforslag er innstilt fra Helse- og velferdskomiteen
32. Verbalt forslag fra H: Økt legedekning på sykehjem/helse og velferdssentra
Dagens ordning der fastleger er tilsynslege kun få timer fungerer ikke tilfredsstillende, og sikrer ikke
pasientene god nok legetjeneste. Som en videreføring av Legeplanen for perioden 2009-2011 ber Bystyret
rådmannen utrede en ordning med egne sykehjemsleger. Ordningen skal ta sikte på å gjøre denne typen
stillinger attraktive for å sikre rekruttering.
INNSTILLING 11.03.2009: Forslaget avvises

33. Verbalt forslag fra H: Fritt brukervalg i hjemmetjenesten
Mennesker som trenger det offentliges bistand har den samme rett til å styre sine egne liv som alle andre i
samfunnet. Sterkere medbestemmelse fra brukere av omsorgstjenester er nødvendig både for å sikre den
enkeltes selvråderett og for å øke kvaliteten i tilbudet.
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Bystyret ber rådmannen iverksette en ordning som gir hjelpetrengende i Trondheim kommune fritt valg av
hjemmehjelpstjenester.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

34. Verbalt forslag fra FrP: Fritt brukervalg innenfor hjemmetjenestene
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.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

35. Verbalt forslag 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.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

36. Verbalt forslag fra FrP: Helsereiser for eldre
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.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

37. Verbalt forslag 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.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

38.Verbalt forslag fra FrP: Trygghetsalarm
Bystyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber rådmannen følge opp
dette gjennom å jobbe for å inkludere brannvarsling gjennom trygghetsalarmen i det gratis tilbudet.
INNSTILLING 11.03.2009: Forslaget avvises.

39. Verbalt forslag fra KrF: Fattigdom
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a) Det vises til vedtatt handlingsplan mot fattigdom, etter initiativ fra KrF. Dette var et
historisk grep av bystyret, og man trenger erfaring før man kan si om planen har
tilstrekkelig effekt. Samtidig haster det med å kvalitetssikre faglig og politisk at tiltakene har
tilstrekkelig effekt. Deler av planen ble implementert ganske raskt. Bystyret ber om en egen
tilbakemelding fra rådmannen høsten 2009 om hvordan iverksettingen får konsekvenser
samt en vurdering av behovet for eventuelle styrkede tiltak. Det forutsettes at ingen tiltak
som har sannsynlig effekt kuttes eller utsettes som følge av det generelle behovet for
budsjettinnsparinger.
b) Bystyret ber rådmannen gå i dialog med byens frivillige og ideelle organisasjoner med sikte
på å få etablert flere forutsigbare og gode samarbeidsavtaler.

INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

40. Verbalt forslag fra KrF: Selvmordsforebygging
Bystyret vedtok våren 2008 en handlingsplan mot selvmord, etter initiativ fra KrF. Rådmannen bes om å
komme med en skriftlig rapport med tilbakemelding om status for gjennomføring og vurdering av de
erfaringer, styrker og svakheter man har registrert etter et års arbeid med planen. Det forutsettes at ingen
tiltak som har sannsynlig effekt kuttes eller utsettes som følge av det generelle behovet for innsparinger.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

41. Verbalt forslag fra KrF: Flere sosialboliger
Rådmannen utarbeider en behovs- og mulighetsplan for opptrapping av tilbudet på sosialboliger i forkant
av den politiske behandling av revidert kommunebudsjett.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

42. Verbalt forslag fra PP: Tiggere i det offentlige rom
Til tider er det pågående tiggere som ber om tilskudd til livsopphold. Mennesker som ikke har midler til
livsopphold må gis mulighet til å henvende seg til det kommunale hjelpeapparat i Trondheim. Rådmannen
bes om å legge frem en sak der ulike alternativer legges fram.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

44. Verbalt forslag fra R: Helse og Velferd – helsestasjoner for eldre
Bystyret bes om at det satse på helsestasjoner for eldre med stasjonær og ambulant virksomhet i et forebyggende og helsefremmende perspektiv.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises

46. Verbalforslag fra R: Ingen kutt i tiltaksplasser
Bystyret garanterer at ingen skal miste sitt tilbud om tiltaksplasser i Trondheim kommune, og vedtar ingen
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kutt i tiltaksplasser. Trondheim kommune finansierer de tiltaksplassene som ikke finansieres av staten.
INNSTILLING 14.01.2009: Forslaget avvises

Følgende verbalforslag er innstilt fra Kultur- idrett og friluftslivskomiteen:
9. Verbalt forslag fra FrP: Beboerordning av kommunens markaeiendommer.
Bystyret ber om at det utredes etablering av en beboerordning av kommunens markaeiendommer.
Premissene er å føre tilsyn og vedlikehold av markeiendommene som et viktig bidrag for at
kulturlandskapet ivaretas.
INNSTILLING 10.03.2009: Forslaget avvises.

10. Verbalt forslag fra FrP: Bymarka
Bystyret vedtar oppgradering av og eventuelt ny skilting av stier i Bymarka.
INNSTILLING 10.02.09 : Forslaget avvises.

49. Verbalt forslag fra FrP: Salg av kunst som er i kommunalt eie.
Bystyret ber om få seg forelagt en sak med tanke på salg av kunst som er i kommunal eie.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises.

50. Verbalt forslag 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.
INNSTILLING 10.02.09 : Forslaget avvises.

51. Verbalt forslag fra FrP: Grensemarkering ved kommunens badeplasser
Bystyret ber om at det utplasseres grensemarkering ved kommunens badeplasser, som skal markere
sikkerhetsgrense mot trafikk fra fritidsbåter og andre fartøyer.
INNSTILLING 10.03.2009: Forslaget avvises.

52. Verbalt forslag fra FrP: Badevaktordning
Bystyret ber om å få seg forelagt en utredning rundt eventuell etablering av badevaktordning ved byens
mest populære badeplasser.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.
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53. Verbalt forslag fra FrP: Ny 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 09.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.

54. Verbalt forslag fra FrP: Flerbrukshall på Tiller
Bystyret ber om at det utarbeides fremdriftsplan for realisering av planene om en ny
flerbrukshall på Tiller.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.

55. Verbalt forslag fra KrF: Kirkelig fellesråd
Det vises til bystyrets vedtak i forrige bystyreperiode om at driftstilskuddet til kirken ved Kirkelig fellesråd
skal opp på gjennomsnittet av våre største byer. Bystyret ber om å få en statusrapport frem til
behandlingen av revidert kommunebudsjett 2009, med rådmannens egne vurderinger.
Samtidig ber bystyret om å få hovedkonklusjonene i Kirkelig fellesråds egen ressursoversikt mht
kirkebygg, med rådmannens egne vurderinger.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.

56. Verbalt forslag fra PP: Arbeidet med asylsøkere.
En ber rådmannen legge fram kostnader ved grunnløse søknader om oppholdstillatelse. Dette synliggjøres
i en egen rapport for 2009. Rapporten skal synliggjøre utgifter til mottak/integrering av de som blir i
Trondheim i avklaringsperioden.
INNSTILLING 13.01.2009: Forslaget avvises.

57. Verbalt forslag fra V: Bosetting av flyktninger/ innvandrere
Trondheim bør kunne bosette langt flere flyktninger/innvandrere enn vi gjør i dag. En målsetting om å øke
bosettingskapasiteten til 300 i stedet for 240 bør nå vedtas som mål i 2009. Ytterligere bør
bosettingskvoten økes til 500 i økonomiplanperioden.
INNSTILLING 10.02.2009: Forslaget avvises.

Følgende verbalforslag er innstilt fra Oppvekstkomiteen
58. Verbalt forslag fra H: Større åpenhet om skolenes miljø og resultater
Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Jo mer debatt det er om skolenes resultater og innhold
– jo mer fokus blir det på disse forholdene innenfor skolene. Skolene, elevene og lærerne er tjent med at
befolkningen for øvrig er best mulig informert om tilstanden i skolene, og at de deltar aktivt i debatten om
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skolenes arbeid. Trondheim bystyre krever derfor full åpenhet innenfor rammene som settes av
personvernloven om tilstanden ved de ulike Trondheimsskolene. Dette kan skje gjennom opprettelse av en
nettbasert kunnskapsportal som eksempelvis kan inneholde:
• Resultater fra de nasjonale prøvene
• Den årlige kvalitetsmeldingen
• Undersøkelser om mobbing i Trondheimsskolen
• Resultater fra andre undersøkelser og prosjekter som berører skolenes miljø, disiplin og faglige
utvikling
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

59. Verbalt forslag fra H: Styrket resultatmåling
Bystyret mener erfaringene med kvalitetsmeldingen for skolen og de nasjonale prøvene viser at det har
vært riktig og nødvendig å få bedre informasjon og mer åpenhet om skolenes innhold. Det har økt fokuset
på skolenes faglige resultater og læringsmiljøet ved skolene. Bystyret ønsker derfor å styrke dette arbeidet.
Rådmannen bes sette i gang et arbeid for å bedre og videreutvikle resultatmålingen i Trondheimsskolen.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

60. Verbalt forslag fra H: Karakterer fra 5. trinn – prøveprosjekt
Bystyret ber regjeringen om mulighet til å sette i gang et prøveprosjekt med karakterer fra 5. trinn i
trondheimsskolen. Karakterer er et nyttig middel for tilbakemelding om hvordan den enkelte elev står
faglig, og kan brukes til å sette inn ressurser tilpasset den enkelte med tanke på faglig utvikling. Bystyret ser
også positivt på andre former for tilbakemeldinger som et supplement til bruk av karakterer.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

61. Verbalt forslag fra H: Valgmulighet for alle
Trondheim bystyre verdsetter valgfrihet og mangfold, 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.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

62. Verbalt forslag fra H: 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.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

63. Verbalt forslag fra H: Kamp mot mobbing
Trondheim bystyre krever nulltoleranse for mobbing i skolen. Mobbing må få konsekvenser for den som
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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.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

64. Verbalt forslag fra H: Gratis leksehjelp til alle
Bystyret ber rådmannen inngå intensjonsavtaler med Røde Kors eller andre som kan forestå leksehjelp til
barn på grunnskoletrinnet, i større omfang enn i dag.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

65. Verbalt forslag fra H: Privat drift av SFO
Trondheim kommune har allerede gode erfaringer med å la frivillige organisasjoner ta ansvar for deler av
SFO-tilbudet i kommunen. Bystyret mener dette samarbeidet bør styrkes, da det både kan bidra til å heve
kvaliteten på tilbudet og til å holde kontroll på utgiftene.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

66. Verbalt forslag fra H: Likebehandling av private og kommunale barnehager
De private barnehagene er en helt nødvendig del av barnehagetilbudet i Trondheim, og gir et svært godt
tilbud til mange av byens barn. På tross av løfter om fullfinansiering av barnehagereformen må Trondheim
Kommune dekke store deler av kostnadene. Trondheim kommune skal videreføre praksisen med
likebehandling av kommunale og private barnehager, og Bystyret krever at staten fullfinansierer reformen
og sikrer at likebehandlingen av offentlige og private barnehager fortsette
INNSTILLING 20.01.2009:
Bystyret vedtar forslag til likebehandling av private og kommunale barnehager.

67. Verbalt forslag fra FrP: Fritt skolevalg
Bystyret ber om at det forberedes innføring av fritt skolevalg i Trondheim f.o.m. skolestart i 2009.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

68. Verbalt forslag fra FrP: 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.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises
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69. Verbalt forslag fra FrP: Driftsavtale med Kontaktsenteret 22 B
Bystyret ber om at det søkes inngått permanent driftsavtale med Kontaktsenteret 22 B som en del av
kommunens forebyggende arbeid med ungdom.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

70. Verbalt forslag fra FrP: Arealnormer og oppmåling av leke- og oppholdsarealer
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak som redegjør for arealnormer og oppmåling av leke- og
oppholdsarealer og hvordan dette påvirker tilskuddsordningen til private barnehager.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

71. Verbalt forslag fra KrF: Lovlydighet og kvalitet i barnevernet
Selv om utgiftene til barnevernet har vokst over flere år, har både budsjettkutt og manglende prioriteringer i
forhold til et raskere voksende behov, skapt en uholdbar situasjon. Dette har blant annet gitt seg følgende
utslag i Trondheim kommune: Lovovertredelser på tilsyn, omsorgs- og tiltaksplaner. Tross bedring, streves
det fortsatt med lovpålagte frister, ikke minst oppfølgingen av sakene. Økonomisk press fører til at ansatte
melder om en for høy terskel for oppfølging av åpnede saker, og vi er bekymret for det økende antallet
henleggelser.
Det forutsettes 0-toleranse mht lovbrudd samt god kvalitet i barnevernet 2009, og kanalisering av ressurser
som håndterer dette. Blir ikke dette synliggjort årets første måneder, må rådmannen komme med et
styrkingsforslag i revidert budsjett.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

72. Verbalt forslag fra KrF: Skolehelsetjenesten
Bystyret ber rådmannen om en vurdering av kvaliteten og mangfoldet, og ikke minst potensialet ved en
styrking av skolehelsetjenesten.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

73. Verbalt forslag fra KrF: Mobbetilsyn
Rådmannen bes vurdere muligheten for et felles mobbetilsyn for Trondheim-skolene. Ordningen skal
knyttes til en person som både kan være et direkte kontakt-punkt og en ressurs både for elever og lærere.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

74. Verbalt forslag fra KrF: Økt og bedre skjenkekontroll
Rådmannen bes om å fremme en sak som vurderer dagens skjenkekontroll på kvalitet og kvantitet ut fra
oppdatert kunnskap og erfaringer med sikte på en styrking.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises
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75. Verbalt forslag fra PP: Tiltak for å gjøre den offentlige skolen like attraktiv som private
skoler
Den offentlige skolen må få mulighet til å foreta nødvendige grep for å unngå økt privatisering. Med
utgangspunkt i økning i elevtallet ved private skoler bes rådmannen utarbeide en sak som belyser årsaken
til dette. Elevenes forhold til en bedre skolehverdag, bedre miljø og bedre resultater må synliggjøres i
utredningen.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

76. Verbalt forslag fra R: Oppvekst – ressursfordelingsmodell for spesialundervisning
Bystyret ber om at ressursfordelingsmodellen for spesialundervisning, slik den ble vedtatt i 2003, endres
slik at alle elever som har krav på spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5 sikres dette, og at vedtak
fattes slik at omfang og innhold går tydelig fram?
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

77. Verbalt forslag fra R: Oppvekst - lærertetthe t
Bystyret ber om kvaliteten i skolen sikres ved at kontaktlærer ikke har ansvar for mer enn 12 elever og har
tilstrekkelig undervisning i denne gruppa.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

78. Verbalt forslag fra R: Oppvekst – sats på flere kommunale barnehager.
De nye barnehagene som bygges bør fortrinnsvis være kommunale.
INNSTILLING 20.01.2009: Forslaget avvises

Følgende verbalforslag er innstilt fra Godtgjøringsutvalget:
17. Verbalt forslag fra H: Godtgjøring til politikere
Godtgjøringen til bystyrets politikere justeres i henhold til tidligere vedtatt praksis. Rådmannen bes legge
frem forslag til inndekning i bystyrets første møte i 2009.
INNSTILLING 28.01.2009: Saken avvises da intensjonene i forslaget er ivaretatt i budsjettvedtak for
2009.

Saksprotokollene er utrykte vedlegg

::: Sett inn innstillingen over denne linja
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn

Fakta

Konklusjon

... Sett inn saksutredningen over denne linja

Rådmannen i Trondheim, xxxxxxx

rådmann/kommunaldirektør
(tittel)

kommunaldirektør/distriktsjef/bedriftsleder
(tittel)

(tittel)

Vedlegg
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