Trondheim kommune

Saksframlegg
MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
Arkivsaksnr.: 10/18889
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2009 til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Etter ønske fremsatt i formannskap 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 2009 mht. status for
iverksetting. (Jfr. Bystyresak 0014/01). Totalt er det behandlet 119 saker i Bystyret første halvår 2009.
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 2009 er det også foretatt en gjennomgang av om det er saker med
heftelser fra tidligere år. Av Bystyrets 119 saker første halvår 2009 knytter det seg merknad til 6 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.
I en del tilfeller vil det være naturlig å svare slik:
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Trondheim kommune
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 12. mai 2010:
Bystyresaker:
Av Bystyrets 119 saker første halvår 2009 knytter det seg merknad til 6 av sakene.
Saksnr
BeSakstittel
Ansvarlig
Status
handlet
1

166/08

260209

Plan mot kjønnslemlestelse

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

F
Arbeidsgruppe skal etableres
før sommeren

2

14/09

260309

Forvaltningsrevisjon –
Næringsareal i Trondheim
kommune – tilrettelegging,
kjøp og salg

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

F
Vedtaket følges opp gjennom
Interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen

3

41/09

300409

Helsehus i Spania

Helge
Garåsen,
Helse- og
velferd

IIV
Kommer ny sak

4

44/09

300409

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

Thorbjørn
Bratt,
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.
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5

74/09

180609

Eierskapskontroll –
Trondheimsfjordens
interkommunale havn IKS

Morten
Wolden,
Kultur og
næring

F
Pkt 1 er forsinket, kommer
over sommeren
Pkt 2 og 3 er IV

6

76/09

180609

Sammenslåing av Arbeid
og kompetanse (AK) og
Stavne Gård KF (SG)

Helge
Garåsen,
Helse- og
velferd

F
Alle punkter IV unntatt siste pkt
vedr. Gjenbrukssentralen

Status for saker det knyttet seg merknader til andre halvår 2008, og saken ennå ikke er iverksatt:
Saksnr
BeSakstittel
Ansvarlig
Status
handlet
1

129/08

250908

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

Thorbjørn
Bratt,
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.
Her er det plass rent fysisk, og
nødvendig planarbeid vil bli
gjennomført

2

164/08

201108

Kvalitetsmelding i
Trondheimskolen 2007-08

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

IV
Det langsiktige arbeidet er lagt
inn i fremtidige planer

3

186/08

041208

Evaluering av Barne- og
familietjenester 2008

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

IV
Saken er iverksatt, men noen
av punktene i flertallsmerknaden er forsinket da det
er langsiktig arbeid
Tilbakemelding i egen sak høst
2010

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

2/08

310108

Saksfremlegg - arkivsak 10/18889
75198/ 10

Kvalitetsprogram for
Trondheimsbarnehagene

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og

IV
Pkt. 4 endret i budsjettvedtaket
Pkt. 5 forsinket. Egen sak i

4

Trondheim kommune
utdanning

2010

2

19/08

280208

Forprosjekt for Torvet

Thorbjørn
Bratt,
Byutvikling

IIV
Mangler finansiering

3

22/08

280208

Hundehold i Trondheim Ny forskrift om hundehold

Thorbjørn
Bratt,
Byutvikling

4

28/08

270308

Strategier og tiltak for
utvikling av lærerrollen

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

Pkt. 1, 2 og 5 - IV
Pkt. 3 – F under arbeid, ny sak
ferdigstilles juni 2010
Pkt. 4 – IIV grunnet manglende
finansiering
Pkt. 6 – F under arbeid se pkt
3
Flere av punktene må
gjennomføres over et lengre
tidsrom

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

109/07

300807

Ny budsjettdelingsmodell
for grunnskolene

2

110/07

300807

Kvalitetssikring av
skolefritidsordningen

3

148/07

131207

Organisert selvbygging i
Trondheim

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning
Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning
Thorbjørn
Bratt,
Byutvikling

Pkt 1, 2, 4 og 5 IV
Pkt 3 kommer vår 2011

Pkt A og B IV
Pkt C F, kommer sak i 2010

IIV
Ikke funnet rom for etablering i
2010

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

147/06

250107

Skoledagens lengde i
grunnskolen i Trondheim

2

12/07

080207

Transportplan for
Trondheim 2006-15

3

15/07

260407

Byåsveien 190.192 og
194 - finansiering av
ombygging og nybygging
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Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning
Thorbjørn
Bratt,
Byutvikling

IV

Thorbjørn
Bratt,
Byutvikling

F
Tidligere forslag til utbygging
ble for dyr og avslått av
bystyret. Eksisterende

IV
Vedtak iverksatt i fremtidige
planer

5

Trondheim kommune
bygningsmasse er under riving.
Det arbeides med nytt forslag til
utvikling og regulering
4

49/07

260407

Kvalitet og kostnader i
barnevernet i Trondheim
kommune

Jorid
Midtlyng,
Oppvekst og
utdanning

IV
unntatt del to av pkt. 5, medieog kommunikasjons-strategi er
under arbeid

Status for saker det knyttet seg merknader til første halvår 2006, og saken ennå ikke er iverksatt:
Saksnr
BeSakstittel
Ansvarlig
Status
handlet
1

18/06

230206

E6 Nordre Avlastningsveg
Ila, forslag til
reguleringsplan,
sluttbehandling

Thorbjørn
Bratt,
Byutvikling

IV
Vedtak iverksatt i fremtidige
planer

Rådmannen i Trondheim, 28.05.10

Elin Rognes Solbu
kommunaldirektør

Anne Iren Grande
konsulent

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg: Vedtaksprotokoller for Formannskapet første halvår 2009
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