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Saksutredning:
Bakgrunn
Det vises til bystyrets behandling av Trondheim kommunes budsjett 2007 den 07.12. 2006.
Det ble fremmet verbale forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen som ble vedtatt oversendt
formannskapet for videre behandling i komité og bystyre.
Bystyresekretariatet har satt opp forslagene etter foreslått komité, og hvert forslag er numrert fortløpende
for å gi hvert forslag en identitet.
Fakta
Følgende oversendes Byutviklingskomiteen:
VERBALFORSLAG fra H, KrF, V, PP:
1. Torvet og midtbyen
Vi ber om at rådmannen finner midler innefor eksisterende rammer til enkle tiltak for å gjøre torvet mer
tilgjengelig og til en hyggeligere plass å oppholde seg. Andre planer som foreligger virker foreløpig så
omfattende at eventuelle tiltak vil bli vanskelige å gjennomføre på grunn av for høye kostnader. Det må
imidlertid jobbes videre i samarbeid med private grunneiere, forretningsdrivende og andre for å få til andre
tiltak også. For eksempel er det behov for flere lekeapparater (Marinen), det må jobbes videre med ideen
om en sammenhengende promenade rundt Midtbyen, det samme gjelder også andre av elementene i
”Hjerteplanen” som er lansert.
2. Studentruter
Bystyret vil arbeide for et bedre kollektivtilbud på de ruter som studenter benytter mest. Dette gjelder
særlig aksen Dragvoll-Gløshaugen-sentrum. Bystyret ber rådmannen legge frem en egen sak om hvordan
tilbud og pris kan bedres i forhold til dagens nivå.
3. Reduserte støvplager
For å forebygge støvplagen/svevestøv så tidlig som mulig til våren, spesielt på gang- og sykkelveinettet,
skal det ut over budsjetterte midler, avsettes midler ifra piggdekkfondet til feie- og ryddeoppgaver etter
vinterens sandstrøing.
VERBALFORSLAG fra FrP:
4. Alternative 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.
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5. ”JA-kommune” på byutviklingssiden
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.
6. Brukermedvirkning
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak med prinsipper og retningslinjer for brukermedvirkning i
prosjektering av kommunale byggeprosjekter – skoler, idrettsanlegg etc. Saken må belyse hvordan slik
brukermedvirkning skal foregå.
VERBALFORSLAG FRA RV:
7. Mer oppussing i egen regi
Flere av de mindre rehabiliteringsprosjekt bør utføres av egne ansatte.
Begrunnelse:
Det har vist seg at Trondheim Byggteknikk, nå Trondheim Eiendom ikke har hatt problemer med å ansette
egne håndverkere. På dagens bygningsmarked er det liten tvil om at det er store innsparinger å gjøre
arbeid i egen regi, det er i tillegg mer fleksibelt spesielt der driften skal fortsette under rehabiliteringen.
Likevel er det svært lite som blir utført av egne folk utenom kommunale boliger.

Følgende oversendes Finans - og næringskomiteen:
VERBALFORSLAG fra H, KrF, V, PP:
8. Raskere rehabilitering/nybygg ved Ranheim, Rosenborg, Spongdal og Åsveien, også i
samarbeid med private
Det er beklagelig at rådmannen ikke har funnet midler for holde høyt tempo i arbeidet med rehabilitering av
skolene Ranheim, Rosenborg, Spongdal og Åsveien. I vårt forslag til investeringsbudsjett prioriterer vi
kommunale investeringsmidler for å komme i gang med flere av disse skolene.
I tillegg til dette må det prøves andre muligheter for å realisere nye skoler raskere enn forutsatt i
rådmannens forslag. God standard og mer miljøvennlige og fleksible bygg gir både en bedre arbeids- og
undervisningssituasjon og bedre ressursutnyttelse, derfor er tidlig ferdigstillelse av nye skolebygg med på å
styrke kvaliteten på undervisningen. Kommunen er imidlertid ikke nødt til å eie byggene selv. Det er fullt
mulig å la private stå for byggingen av skolebyggene, og ta investeringskostnadene, mot at kommunen leier
lokalene tilbake en avtalt periode, til en avtalt pris. Dette er en form for offentlig-privat samarbeid
rådmannen bes utrede umiddelbart for de aktuelle skoleprosjektene som ikke allerede ligger inne med
snarlige kommunale bevilgninger, med sikte på raskest mulig ferdigstilling av moderne og funksjonelle bygg
for elevene. Trondheim kommune kan eventuelt sikres gjenkjøpsrett for byggene ved avtaletidens utløp.
Det vises i denne sammenheng bl.a. til det Trondheim Eiendom selv skrev i rådmannens ”Årsrapport
2001”:
”Trondheim kommune er i dag eier av de fleste bygg som benyttes. Alternative
løsninger, der private kommer inn som eiere, er under vurdering. Det er spesielt på bygg
Saksfremlegg - arkivsak 06/32423
184946/ 06

3

Trondheim kommune
med store rehabiliteringsbehov og nybygg hvor private evt. kan rehabilitere/bygge
rimeligere enn i kommunal regi at dette virker interessant.”
9. Konkurranseutsette kollektivtrafikken
Gjennom konkurranseutsetting av kollektivtrafikken vil man både kunne oppnå besparelser og
miljøgevinster for kommunen. De ikke-sosialistiske partiene mener at Team Trafikks monopolrolle er svært
uheldig med tanke på en best mulig ressursutnyttelse og en best mulig kvalitet på kollektivtilbudet. Gjennom
en konkurranseutsetting av kollektivtrafikken forventes en realistisk innsparing som erfaringsmessig vil
kunne utgjøre ca 10-15% av dagens kostnader. Samtidig vet vi at en reetablering av et kommunalt
monopol på kollektivtjenester overhodet ikke vil være et egnet virkemiddel til å gi brukerne et bedre og
billigere kollektivtilbud, med gunstige effekter for miljøet. Bystyret ber derfor rådmannen fremlegge en egen
sak for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken.
10. Bedre eiendomsforvaltning
Bystyret mener deler av kommunens eiendomsforvaltning bør konkurranseutsettes, slik at man gjennom
benchmarking mot andre aktører kan sikre at vi driver riktigst mulig. Det foreslås også å opprette et
kommunalt foretak eller aksjeselskap som tar over alle kommunens bygg og leier dem ut til brukerne av
bygningene. Dette vil både gi en langt mer edruelig holdning til arealbruken, synliggjøre verdiene som ligger
i eiendommene og synliggjøre hvor mye penger kommunen må sette av for å holde eiendommene ved like.
11. Konkurranse gir bedre tjenester, bruk næringslivet aktivt
Bystyret beklager at bystyrets flertall sier konsekvent nei til å teste kommunens virksomhet i konkurranse
med private. I de tilfeller private kan gjøre jobben bedre og/eller billigere, er det byens næringsliv og
innbyggere som vil nyte godt av det, slik vi har sett f.eks.gjennom konkurranseutsetting av
husholdningsavfall. Bystyret ber rådmannen legge frem sak om gjeninnføring av anbud på innhenting av
husholdningsavfall. Bystyret avviser gebyrøkning utover vanlig lønns- og prisstigning for 2007, og
forutsetter tilsvarende kostnadsreduksjoner knyttet til innsamlingen.
12. Bedre service for høyere gebyrer
Næringslivet etterlyser – og behøver – rask og forutsigbar behandling i plan- og byggesaker. For 2006
økte gebyrene på plansaker og kart- og oppmålingssaker hhv 20 og 15 prosent, samtidig som
servicegraden ikke forbedres. Bystyret forutsetter at disse gebyrøkningene, også de som er foreslått for
2007, bidrar til betydelig bedret service og/eller raskere saksbehandling, og ber rådmannen fremlegge
forslag til hvordan dette kan oppnås innenfor de økte økonomiske rammene.
13. Null eiendomsskatt for minstepensjonister
Rådmannen bes legge frem forslag til hvordan eiendomsskatten, så lenge den består, kan få en mer sosial
profil, for eksempel ved at ingen med lav inntekt/minstepensjon (f.eks. under 2G for enslige og under f.eks.
3,5Gforgifte/samboende) skal betale eiendomsskatt. I den grad dette krever dispensasjon fra lov eller
lovendring, er bystyret beredt til å be sentrale myndigeter om dette.
14. Fra kraftfond til Velferdsfond
Bystyret mener fondets målsetning må være å sikre optimal avkastning, for slik å sikre et godt og trygt
velferdstilbud til byens innbyggere. For å øke denne forståelsen også blant byens innbyggere, foreslås det
at kraftfondet omdøpes til Velferdsfondet. Vedtektene endres i hht dette.
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VERBALFORSLAG fra FrP
15. 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.
16. Totalgjennomgang av kommunalt eiers kap
Bystyret ber om å få seg forelagt en totalgjennomgang av alt kommunalt eierskap med tanke på
verdivurdering og salgspotensiale.
17. Nedsalg av kommunens eierskap
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i Trondheim kino.
Bystyret ber om at det forberedes nedsalg av kommunens eierskap i TRV A/S.
18. Analysesenteret
Bystyret ber rådmannen forberede omgjøring av Analysesenteret til A/S og for videre avvikling av det
kommunale eierskapet på lengre sikt.
19. Skatt
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.
20. Lokale folkeavstemninger
Bystyret ber om at rådmannen legger fram en sak med prinsipper for økt bruk av lokale
folkeavstemminger.
21. Utfordringsrett
Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim for å sikre
innbyggerne et best mulig tjenestetilbud til riktig pris.
VERBALFORSLAG RV:
22. Undersøke mulighetene for tilbakekjøp av Trondheim Trafikkselskap.
Bystyret ber om at det tas kontakt med Team Trafikk for å avklare pris og betingelser for tilbakekjøp.

Følgende oversendes Helse- og velferdskomiteen:
VERBALFORSLAG fra H, KrF, V, PP:
23. Persaunet, nytt sykehjem i 2008
Regjeringen har ifm ”omsorgsmeldingen” varslet en gjeninnføring av investeringstilskudd til
sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ordningen blir gjeldende fra 2008. Ut fra tilsvarende ordning
tidligere kan det antas at tilskuddet blir slik at staten finansierer 1 million kroner av hver sykehjemsplass/omsorgsbolig som åpner i 2008 og senere.
- For nye Persaunet sykehjem, som foreløpig er planlagt med 30 plasser og en kommunal
investering på 80 millioner kroner i 2009-10, vil kommunens investeringsbudsjett avlastes med 30
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millioner kroner.
- For nytt sykehjem i Spania, hvor kommunen skal leie 24 plasser fra 2008, frigjøres
kapitalkostnader tilsvarende 24 millioner kroner i lån.
Kommunen kan dermed øke investeringene i nye sykehjemsplasser/boløsninger med 54 millioner uten
ekstra belastning på kapitalbudsjettet.
Våre partier forutsetter at disse midlene disponeres slik at man kan komme i gang med bygging av nye
Persaunet sykehjem allerede i 2007 og ferdigstille dette i 2008, om mulig med 10-15 flere plasser enn
tidligere forutsatt.
24. Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Kattem
Bystyret ber rådmannen komme tilbake til formannskapet med et forslag om en OPS-løsning (offentligprivat samarbeid) for bygging av nytt sykehjem på Kattem. Dette vil i praksis bety at private bygger
sykehjemmet og kommunen leier det for en avtalt periode til en avtalt pris etter at bygget er ferdig.
Trondheim kommune eier en tomt på Ustmyren på Heimdal som er regulert til offentlig formål. De ikkesosialistiske partiene ønsker å etablere et sykehjem med 48 plasser her, samt omsorgsboliger og
aktivitetsareal. Rådmannen bes om å inngå forhandlinger med aktuelle private selskaper både for bygging
og drift av et slikt omsorgssenter mot at Trondheim kommune kan leie plasser for en avtalt periode og til en
avtalt pris. Kommunen kan eventuelt sikres forkjøpsrett av hele bygget ved avtaletidens utløp.
25. Mulighet til å bestemme over egen trygghet også når man er gammel
Bystyret mener den enkelte skal ha større mulighet til å bestemme mer selv, også i de situasjoner man er
tildelt hjelp fra det offentlige. Trygghet sikres også gjennom følelsen av å styre eget liv. Valgmuligheten må
gjøres uavhengig av den enkeltes økonomi. Bystyret ber rådmannen legge frem en egen sak med ulike
løsninger på hvordan eldre mennesker kan sikres større mulighet til selv å bestemme hvem som skal utføre
tjenestene i sitt eget hjem.
26. Rekruttering av kvalifisert personell
Arbeidet med å styrke eldrepolitikken handler ikke bare om å tilfredsstille kvantitetsbehov. Vi trenger en
kvalitetsreform nasjonalt og lokalt, som kan ivareta den enkeltes behov både for behandling, trygghet og
meningsfull hverdag. I denne sammenheng er det viktig med en planmessig bevisst opptrapping av
rekrutterings- og kompetansestyrking og vi ber rådmannen legge fram en sak om dette innen juni 2007.
Dersom en skal sikre tilfredsstillende kvalitet og trygghet, kommer man ikke utenom å se på lønnsnivået i
omsorgssektoren og det er også viktig å få endret deltidsstillinger til heltidsstillinger. Uten et løft på dette
området, blir det vanskelig å heve kvaliteten i rekrutteringen.
27. St Olavs Hospital
Regjeringen må ta ansvar for å sørge for at tilbudet blir bedre, og ikke stadig dårligere. Ca 70% av St.
Olav Hospitals ”produksjon” gjøres i egenskap av lokalsykehus for Trondheim og omegn. Staten innså
tidligere at det å ivareta denne funksjonen parallelt med byggingen av et nytt universitetssykehus på samme
sted, forutsatte ekstraordinære investeringer. Likevel opplever sykehuset nå at de må dekke de ekstra
driftskostnadene i byggeperioden (”pukkelkostnadene”) over eget budsjett, noe som rammer pasientene.
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Som følge av kutt og nedskjæringer kan man allerede nå se lengre ventelister og ventetid på viktige
operasjoner. Dette rammer på en spesiell måte lokalbefolkningen i Trondheim. De ikke-sosialistiske
partiene i Trondheim bystyre vil derfor anmode om at de statlige myndigheter igjen blir konfrontert med de
uholdbare tilstander dette har ført med seg, og at nødvendige økonomiske tiltak blir iverksatt for å bedre
den økonomiskesituasjonen ved sykehuset, slik at byens og regionens innbyggere nå og i framtiden kan bli
sikret en forsvarlig medisinsk behandling.
28. Større satsing på helhetlig behandling
Fysiske plager har svært ofte sin årsak i psykiske årsaker. Siden 1998 har det vært en nedgang i
driftshjemler for fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse, til tross for at det i kommunebudsjettet
de to siste årene har vært satt et søkelys på situasjonen fra rådmannens side.
For å styrke helsetilbudet til mennesker som sliter med angst, depresjoner, traumeopplevelser m.v. vedtar
derfor bystyret at:
- Det opprettes to nye stillinger for fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse, som finansieres
gjennom de økte psykiatrimidlene som skal fordeles på nyåret i 2007.
- Trondheim kommune benytter seg av den styringsmulighet som ligger i avtalen mellom de private
fysioterapeutene og kommunene, som sier at kommunen har anledning til å kreve at ledige
driftshjemler skal erstattes av fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse. Dette innebærer
ingen ekstra kostnader for Trondheim kommune.
29. Bedret tilbud til narkomane prostituerte
Formannskapet vedtok den 15.8.06 å be ”rådmannen komme tilbake med en sak om å samordne
hjelpetilbudet for kvinnelige narkomane/prostituerte, senest i forbindelse med budsjettet for 2007.”
Bystyret beklager at rådmannen ikke har funnet midler i budsjettforslaget til å iverksette dette vedtaket.
Rådmannen bes sette av inntil 1 million kroner i forbindelse med psykiatrimidlene til å
etablere et slikt tilbud i samarbeid med Helse- og overdoseteamet og eventuelle frivillige organisasjoner.
30. BPA
De ikke-sosialistiske partiene mener verdighet for den enkelte også handler om kontroll over eget liv i
hverdagen. Derfor er ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) et grunnleggende positivt tilbud
som også skal ytes av Trondheim kommune i fremtiden. Våre partier ser frem til en avklaring fra statlige
myndigheter på videre utvikling av og eventuelt nye avgrensninger i den enkeltes rettigheter og kommunens
plikter ifm denne ordningen.
31. Forhindre ulykker
Høyre, KrF, Pensjonistpartiet og Venstre viser til kommunens medlemskap i ”Trygge lokalsamfunn” (”Safe
Communities”). Rådmannen bes legge frem en årsrapport med evaluering for å kunne følge opp med
strukturelle eller økonomiske prioriteringer/omprioriteringer som kan gjøre oss mer treffsikre på tiltak for å
hindre ulykker som fører til alvorlige skader og tap av menneskeliv i Trondheim.
32.Rusbehandling
Den private og i stor grad idealistiske innsatsen i rusarbeidet i Trondheim har gitt mange gode resultater, og
kommunen kan vise til et godt samarbeid. Det private supplement til det offentlige tilbud må ikke bare være
et reservetilbud dersom man ikke har ledig offentlig plass, fordi det private tilbudet utfyller et tilbud som bør
være mangfoldig, resultatfokusert og ikke minst forutsigbart. Bystyret ser med bekymring på signaler om
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nedtrapping i bruken av private rusbehandlingsinstitusjoner. Dette kan bety nedlegging av tilbud som i dag
fungerer og redder liv og helse. Rådmannen bes om å følge opp og utvikle samarbeidsforhold og avtaler
med institusjoner hvor man allerede har gode erfaringer. Ved plasseringer må det også legges vekt på den
motivasjon den enkelte klient har for å komme dit vedkommende vil.
VERBALFORSLAG fra FrP:
33. Fritt brukervalg
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.
34. 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.
35. Helsereiser til syden
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.
36. Totalgjennomgang av kjøkkenfunksjonene
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.
37. Trygghetsalarm
Bystyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber rådmannen følge opp dette gjennom å
inkludere brannvarsling gjennom trygghetsalarmen i det gratis tilbudet.

VERBALFORSLAG fra RV
38. Prosjekt alternativ turnus
Det settes av ressurser til utredning av og forsøk med 3+3 turnus og andre alternative turnusordninger.
Begrunnelse:
Det har vist seg nesten umulig å få til mer heltid/mindre deltid med dagens turnus. I Bærum Kommune har
en gode erfaringer med tre skift av og tre skift på. Det gir en stilling der en mangler 120 timer på årsbasis,
som kan tenkes benyttet på flere måter, Uten at det settes av ressurser til utprøving, vil deltidsprosjektet
aldri lykkes.

Følgende oversendes Oppvekstskomiteen:
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VERBALFORSLAG fra H, KrF, V, PP:
39. Åpenhet for forbedring
Trondheim bystyre mener det bør utvises aktiv åpenhet om skolens undervisningsmiljø, mobbing, PCtetthet, lærertetthet, faglige resultater mv. Åpenhet er viktig for å sikre at både foreldre og skoleeier vet
hvor det trengs ekstra innsats for forbedring. Uten åpenhet kan dårlige tilstander forverres uten at noen
med ansvar blir oppmerksomme på situasjonen.
40. Valgmulighet for alle
Trondheim bystyre verdsetter valgmulighet, også for de som ønsker å velge en annen skole enn den
kommunale. Valgmuligheten skal gjelde uavhengig av størrelsen på lommeboken, og uavhengig av om du
bekjenner deg til en bestemt religiøs retning eller pedagogikk. Derfor advarer bystyret i Trondheim mot
innstramminger i friskoleloven eller kutt i bevilgningene til friskolene, noe som vil innskrenke valgfriheten til
kun å gjelde de som har penger til å betale for seg.
41. Satsing på fremmedspråk
Bystyret mener Trondheim kommune bør søke statlige myndigheter om å gjøre 2. fremmedspråk
obligatorisk i Trondheimsskolen (ungdomstrinnet). Om nødvendig kan dette formuleres som en søknad om
en prøveordning for et bestemt antall år, med påfølgende evaluering.
42. Løfte de svake, oppmuntre de flinke
Matematikk og lese- og skrivekunnskaper (norsk) er blant viktigste fagene for å kunne beherske også
andre fag. De skolene som sliter mest innenfor disse fagene må få bedre muligheter til å løfte seg.
Rådmannen bes derfor følge opp dette med en sak som skisserer hvordan skolene med de svakeste
resultatene innenfor hhv matematikk og norsk (lese- og skrivekunnskaper) kan få tildelt ekstra ressurser til
kompetanseheving. I tillegg bør det avsettes en mindre pott i belønningsmidler også til de skolene som har
vist størst forbedring på kvalitetsmålingene. Rådmannen legger frem egen sak med forslag til kriterier og
konkret oppfølging.
43. Kamp mot mobbing
Samarbeidsregjeringens kampanje mot mobbing ga gode resultater. Ingen barn skal bli mobbet i
Trondheimsskolen uten at en voksen griper inn. Kommunen må derfor fortsette dette arbeidet på egen kjøl
uansett hva staten måtte gjøre med arbeidet mot mobbing. Mobbing må få konsekvenser for den som
mobber, også når dette er læreren.
44.Sykefravær blant elevene
Bystyret viser til at trivsel er en viktig forutsetning for læring i skolen. Bystyret ber rådmannen starte en
kartlegging av sykefravær blant elever, da sykefraværet er en like relevant indikator for trivsel i skolen som
det er for trivsel i arbeidslivet for øvrig.
45. Norges fremste realfagsby?
Trondheim utdanner gjennom HiST og NTNU en betydelig del av nasjonens kunnskapsarbeidere innen
realfag – disse er avgjørende for landets verdiskaping i fremtiden. Dessverre har det over tid vært
synkende interesse for realfag, både blant de som utdanner seg til lærere og blant blivende studenter.
Trondheim bør, som vertskapsby for NTNU og HiST, ta mål av seg til å bli Norges fremste realfagsby, og
bli den kommunen som leverer de fleste og beste studenter til NTNU og andre universiteter/høyskoler i
landet. Rådmannen bes legge frem en sak/program for å gjøre elevene bedre rustet innen realfag, og sikre
at flest mulig elever velger realfag når de går over til videregående, jf også planen ”Realfag naturligvis” som
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ble etablert av den forrige regjeringen. Her kan det også bygges på pionerarbeidet som er gjort innen
teknologi/realfag ved Rosenborg ungdomsskole, samt kommunens eget matematikkprosjekt.
46. Barnehager og andre omsorgsordninger
Grunnlag og utgangspunkt: Det er foreldrene som har ansvaret for sine barn. Samfunnet skal bistå slik at
det legges til rette for at foreldrene kan tilby sine barn den omsorg som passer best. Dette kan variere med
både barn og alder. Mangfoldet og variasjonen i behov krever et tilsvarende mangfold av tilbud og
fleksibilitet. Det offentlige må tilstrebe likeverdighet både når det gjelder holdninger og økonomi i forhold til
foreldrenes ulike valg. Hjemmebasert omsorg må ikke straffes økonomisk.
Full behovsdekning: Vi gleder oss over at det snart er full barnehagedekning til en overkommelig pris for
folk flest. Dette har alle partiene i Trondheim stått sammen om, bl.a. ved bruk av økte statlige midler,
ekstraordinær tilretteleggende administrativ innsats og tverrpolitisk vilje til å bruke midlertidige barnehager
for å fjerne køene.
Definisjon: Full dekning må innebære maks en måned venting på plass. Og full dekning må også bety både
større valgmulighet og fleksibilitet i forhold til deltidsplass (deltid må ikke økonomisk straffes), - og en
gradvis større valgmulighet mellom barnehager. Det må informeres om muligheten for å kombinere
barnehage og kontantstøtte for ett- og toåringene.
Kvalitetssatsing: Etter mange år hvor underdekning og kvantitet har preget debatten, er det nå behov for en
kvalitetsdebatt. En ytterligere prisnedgang må ikke gå foran tryggingen av det økonomiske grunnlaget for
kommunale og private barnehager, nødvendig kvalitetssatsing og mangfold i tilbudet. Blant de viktigste
tiltak for kvalitetssikring de første årene, er å få etablert permanente barnehager til erstatning for de
midlertidige, og på den måten også minimalisere ulike dispensasjoner. Valgmulighetene bør også omfatte
”åpne barnehager” og ”familiebarnehagene”, som særlig kan dekke behov og ønsker for de minste barna,
og for dem som av ulike grunner vil vente med en ordinær barnehageplass. Et tettere samarbeid mellom
ordinære barnehager og familiebarnehagene vil styrke kvaliteten i tilbudet.
Vi vil motarbeide tiltak som direkte eller indirekte undergraver styringsretten hos de private barnehagene –
og dermed det mangfold og de valgmuligheter de bidrar med.
Barn og familier med særlige behov må møtes offensivt med spesielle tiltak, i form av gratis eller subsidierte
plasser og faglig relevant bemanning.
47. Studentbarnehager
På grunn av nasjonale kutt i velferdsmidlene til landets studentsamskipnader, har prispresset på
barnehagetakstene for studenter økt. Maksprisens intensjoner slår ikke ut i billigere priser for
studentbarnehagene. Det er videre problematisk at studielån defineres som inntekt når søknad om
moderasjon skal vurderes for barn av studenter. Dette gir helt gale signaler både studentpolitisk og
familiepolitisk. Vi registrerer samtidig at Trondheim kommune i dag ikke yter tilskudd til Samskipnaden,
noe som også påvirker deres driftsrammer og prispolitikk overfor studenter med barn.
Vi ber om å få en sak fra rådmannen som redegjør for barnehagesituasjonen for byens
studenter, og med forslag til løsninger som gir bedre signaler om Trondheim som studentby,
også for studenter med barn. Videre ber vi om en mer aktiv kommunal
informasjonsvirksomhet om de
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moderasjonsordninger som i dag gjelder for foreldre med
dårlig økonomi, og mulighetene for søskenmoderasjon.
VERBALFORSLAG fra FrP
48. Fritt skolevalg
Bystyret ber om at det forberedes innføring av fritt skolevalg i Trondheim fom. skolestart i 2007.
49. Gratis skolefrokost
Bystyret vedtar å innføre en forsøksordning med gratis skolefrokost i Trondheimsskolen. I første omgang
skal forsøket omfatte 1000 elever i Trondheimsskolen, og bystyret vektlegger en nøye oppfølging for om
mulig å se en positiv forbedring i læringsresultater og adferd som følge av en slik prøveordning.

VERBALFORSLAG fra RV:
50. Tilsyn med barnehager
Bystyret ber om en rapport på om private barnehager oppfyller de krav som bystyret har stilt for å få
tilskudd og hvordan krav følges opp fra kommunenes side.
51. Evaluering av nye skoler og barnehager.
Barnehager er blitt bygd og skoler rehabilitert i stort tempo de siste år, men det står fortsatt mange igjen.
Bystyret ber om at det blir satt i gang en rask evaluering for å finne ut om den mal disse blir bygd etter er
optimal. Dette gjelder spesielt de store fellesareal.
52. Lærerarbeidsplasser
All tenking rundt den nye skolen er basert på at det fins tilstrekkelig med lærerarbeidsplasser.
Dette er en mangel på mange av Trondheimsskolene, som for eksempel Flatåsen, Selsbakk, Huseby og
Kalvskinnet. Kan vi få en oversikt over mangler, kostnader og en framdriftsplan?

Følgende oversendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen:
VERBALFORSLAG fra H, KrF, V, PP:
53. Nytt anlegg for toppfotball
Våre partier viser til det sterke engasjementet fra fotballmiljøet i Trondheim for å få realisert et nytt anlegg
for toppfotball, i tråd med kravene fra Fotballforbundet. Dette vil, også om det skal skje i samarbeid med
private aktører, kreve til dels betydelig kommunale investeringer. Våre partier viser til at formannskapet har
bedt rådmannen fremlegge en egen sak som skisserer alternative muligheter for realisering av et slikt anlegg.
54. Studentkort til kulturinstitusjoner
Bystyret ber rådmannen vurdere innføringen av et eget ”Studentkort” for tilgang for studenter til byens ulike
kulturinstitusjoner.
VERBALFORSLAG fra FrP:
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55. Salg av kunst
Bystyret ber om få seg forelagt en sak med tanke på salg av kunst som er i kommunal eie.
56. Drifts- og vedlikeholdsansvar 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.

Følgende oversendes Bevillings- og kontrollutvalget :
VERBALFORSLAG fra RV:
57. Skjenkebestemmelser
1.Skjenking begrenses til 02.00
2.Det stilles krav til fagopplæring blant personalet som står for skjenking
Begrunnelse
Når utvidet skjenketid viser seg å føre til økte problemer er det ingen grunn til å fortsette. Det er neppe
mulig å få håndhevet skjenkebestemmelsene med en arbeidsstokk der få er fast ansatte og har faglig
opplæring.

Konklusjon
Verbale forslag fra Trondheim kommunes budsjettbehandling 2007 legges fram for formannskapet for
oversendelse til behandlende komité.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 18.12.2006

Kari Aarnes
leder
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