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Behandling:
Rune Olsø (Ap) la fram følgende PROTOKOLLTILFØRSEL pva Ap og SV:
De undertegnede merker seg at revisjonsrapporten viser til at et samlet Formannskapet som
Bygningsråd var orientert om de ulike henvendelser som gikk mellom kommunen og fylkesmannen i
saken. De undertegnede partier ser det derfor nødvendig å påpeke at Formannskapet som
Bygningsråd ikke ble informert av daværende ordfører om at ordføreren på vegne av kommunen i
brevs form konkret ba Fylkesmannen omgjøre sitt vedtak når det gjaldt den spesifike saken
Fredenvoll. De undertegnede vil videre minne om at det gikk en e-post fra kommunalråd Fagerbakke
til rådmann og ordførerer som ba om at noen slik henvendelse ikke ble tatt, og at dette ble diskutert i
Formannskapet som Bygningsråd den 8. jan 2001 under sakspunkt eventuelt.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo:
Første setning i innstillingen endres til: Bystyret er tilfreds med at det ikke er forekommet brudd på
habilitetsbestemmelser og likebehandlingsprinsipp.
Frank Jenssen (H) foreslo:
I siste setning endres ”orientering” til ”etterretning”.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingens 1. setning og Alseths forslag ble innstillingen vedtatt mot
18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG) avgitt for Alseths forslag.
Jenssens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK :
Bystyret er tilfreds med at det ikke er forekommet brudd på habilitetsbestemmelser og
likebehandlingsprinsipp som har vært til gunst for kjøper i behandlingen av Fredenvoldsaken.
Uavhengig av konklusjonen i denne saken, ber Bystyret om at Rådmannen utarbeider retningslinjer
for håndtering av inhabilitet på ledernivå i Trondheim kommune, med tilbakemelding til Bystyret i
desember 2005.
Saken avdekker en rekke kritikkverdige forhold i saksbehandlingen i bygge- og delesaker. Bystyret
ber Rådmannen om å komme tilbake til Bystyret med en gjennomgang av den forvaltningsmessige
håndteringen i bygge- og delesaker innen Bystyrets møte i desember 2005.
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Bystyret tar rapporten ”Revisjonens gjennomgang av Fredenvoldsaken” til etterretning.
PROTOKOLLTILFØRSEL – Ap, SV:
De undertegnede merker seg at revisjonsrapporten slår fast at et samlet Formannskapet som
Bygningsråd var orientert om de ulike henvendelser som gikk mellom kommunen og fylkesmannen i
saken. De undertegnede partier ser det derfor nødvendig å påpeke at Formannskapet som
Bygningsrådikke ble informert av daværende ordfører om at ordføreren på vegne av kommunen i
brevs form konkret ba Fylkesmannen omgjøre sitt vedtak når det gjaldt den spesifike saken
Fredenvoll. De undertegnede vil videre minne om at det gikk en e-post fra kommunalråd Fagerbakke
til rådmann og ordførerer som ba om at noen slik henvendelse ikke ble tatt, og at dette ble diskutert i
Formannskapet som Bygningsråd den 8. jan 2001 under sakspunkt eventuelt.
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