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Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo alternativ til innstillingens punkt 1, 6. setning:
1. Bystyret vedtar å sette av 3,7 mill til tiltak innenfor Barne- og familietjenesten
2. Bystyret vedtar å innføre gratis SFO for barn med spesielle behov fra og med høsten 2011. Det
avsettes 0,5 mill til dette formål.
3. Bystyret vedtar å sette av 3 mill til ”Botiltak og dagtilbud” for å sikre det aktivitetsnivå som var
lagt til grunn for budsjettet.

Yngve Brox (H) foreslo pva H, FrP, V, KrF alternativ til innstillingen:
De senere årene har Trondheim kommunes økonomi vært preget av store svingninger. Etter at det
først ble investert kraftig og forbruket ble økt kom underskuddet i 2008. Dette er blitt fulgt av
kraftige kutt. Kuttene rammer skoleelever, eldre på sykehjem, rusmisbrukere, funksjonshemmede og
barn som trenger barnevernets hjelp. Erfaringene fra de siste åtte år viser at dårlig styring av
kommunens økonomi rammer de svakeste.
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om at det trengs en ny kurs for
Trondheim kommune. Byens svakeste innbyggere må sikres at kommunen gir dem det tilbud de
trenger og har krav på.
I forhold til rådmannens forslag styrker vi følgende områder:
- Styrket lærertetthet og styrking av lærernes kompetanse
5 millioner
Læreren er den viktigste ressursen i skolen. For å styrke tidlig innsats i skolen ønsker vi blant
annet å øke lærertettheten. Vi vil også styrke kompetansehevingen for lærerne, særlig innen
basisfagene matematikk, norsk og fremmedspråk.
- Eldreomsorg – styrket kvalitet og valgfrihet
4 millioner
H, FrP, V og KrF mener det fortsatt er behov for kvalitetsheving innen eldreomsorgen, og
prioriterer styrket legedekning på sykehjemmene, en mer forutsigbar hjemmetjeneste og fritt
brukervalg av hjemmehjelp for de eldre.
- Styrking av barnevernet
5 millioner
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Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti kan ikke akseptere de rødgrønne
nedskjæringene på denne sektoren, som rammer byens aller svakeste innbyggere. Det er
hensynet til barnets beste – ikke kommunens økonomi – som skal avgjøre hvilke tiltak som
settes inn, enten dette er bistand innenfor familien, plassering i fosterhjem eller plassering på
institusjon.
Etter at barnevernsforsøket var avsluttet har antallet akuttplasseringer økt vesentlig.
Rådmannen var i ferd med å etablere et tverrfaglig ambulerende team som spesielt skulle rette
innsatsen mot de barna som levde under mest dramatiske forhold, men dette tiltaket ble
imidlertid ikke igangsatt på grunn av budsjettmessig nedprioritering. Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker at dette arbeidet prioriteres, og
setter inn nødvendige ressurser til dette
Styrket vedlikehold
3 millioner
Veiene i Trondheim er nedslitt, tall fra rådmannens viser at kommunen sliter med et stort
etterslep på vedlikeholdet på over 560 millioner kroner. Når det bevilges for lite til
vedlikehold vil Trondheim kommunes investeringer i skolebygg, sykehjem og veier slites ned
og forringes. Denne praksisen fremtvinger til slutt kostbare skippertak av nybygg og
opprusting. Gode bygg og gode veier er en forutsetning for en positiv utvikling i byen vår. De
senere årene er det, som følge av at private aktører har bygget ut bredbånd, blitt gjort
betydelig skade på byens gater og fortau. H, FrP, V og KrF krever at hullene tettes i løpet av
sommeren/høsten 2011.
Likebehandling av private og offentlige barnehager
3 millioner
Rådmannens innstilling til likebehandling av private og offentlige barnehager medfører en
overgangstid på fem år før det er innført full likebehandling av private og offentlige barnehager
i Trondheim. H, FrP, V og KrF mener barna har krav på samme kvalitet på barnehagen,
uavhengig av om de går i offentlige eller private tilbud. Vi ønsker å redusere tiden det tar å
komme over på full likebehandling.
SFO for funksjonshemmede
0,5 millioner
SFO for funksjonshemmede er et tilbud til barn fra 1.-7. trinn. Bystyret reduserte tilskuddet
til ordningen som et ledd i innsparingene, dette har gitt uakseptable følger for familiene som
ble rammet. Formannskapet har bedt rådmannen innarbeide økte tilskudd til SFO for
funksjonshemmede fra 1.1.2012. H, FrP, V og KrF ønsker å gi disse familiene tilbudet
allerede fra skolestart høsten 2011.
Botilbud og dagtilbud
3 millioner
Rådmannen foreslår å redusere rammen til botilbud og dagtilbud på grunn av et høyere
utgiftsnivå enn forventet på området. Fra før har dette området vært gjenstand for kraftige
nedskjæringer. Vi ønsker å sikre aktivitetsnivået slik det ble vedtatt i budsjettet, som vi ser på
som et minimumsnivå.

I forhold til rådmannens forslag reduseres følgende områder:
- Styrket effektivisering
10 millioner
Under det rødgrønne styret har antall kommunalt ansatte hatt en voldsom vekst. Når
økonomisk trangere tider har gjort det nødvendig å nedbemanne, har imidlertid den samme
ledelsen vært lite villige til å se på gode og hensiktsmessige løsninger. Rapporter publisert i
fjor viser hvordan manglende trykk på effektivisering av kommunen har en kostnadsside, som
rammer tilbudet til brukerne og kommunens innbyggere direkte.
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H, FrP, V og KrF vil være en god og tydelig arbeidsgiver. Arbeidsmiljøet i Trondheim
kommune skal være helsefremmende, og kommunen må bidra til at våre ansatte i størst mulig
grad har rett kompetanse. Sykefraværet skal reduseres ut over vedtatt budsjett. Kontakten
mellom leder og arbeidstaker må bli bedre og dette kan kreve omorganisering og annen
ansvarsfordeling i forhold til personaloppfølging. H, FrP, V og KrF ønsker ikke at
enhetsledere skal ha ansvaret for mer enn én enhet.
Effektivisering av innkjøp
7 millioner
Rapporten ”Effektivisering av tekniske tjenester” fra august 2010 viste at bare innen dette
området var det mulig å redusere ressursbruken med over 1,5 millioner kroner i året ved å
forbedre innkjøpsrutinene. H, FrP, V og KrF mener dette potensialet også kan hentes ut i
kommunens øvrige virksomhet.
Leksehjelp
5 millioner
Leksehjelp er et frivillig tilbud, og det er fra fagfolk hevdet at tilbudet i hovedsak når frem til
dem som trenger det minst, elever som allerede får svært god oppfølging hjemmefra og som
presterer godt på skolen.
Flere barn i familiebarnehager
1,5 millioner
Familiebarnehager er et tilbud som er svært populært for de yngste barna, og som samtidig
medfører redusert økonomisk uttelling for kommunen. Ved å satse på å bygge flere tilbud
hvor familiebarnehager har en fast tilknytning til en barnehage kan kvaliteten på tilbudet
styrkes.

I tillegg vil H, FrP, KrF og V satse på å styrke omstillingen i kommunen på følgende områder:
- Gjennomgang av alt kommunalt eierskap.
Det kan frigjøres kapital ved salg av flere kommunale arealer og bygg. Dette kan også være
tilfellet der kommunen har eierinteresser i bedrifter.
- Innføring av konkurranseeksponering og utfordringsrett. I økonomiplanperioden skal
flere oppgaver konkurranseutsettes. Dette gjelder i første omgang renhold, gatekosting, drift
av idrettsanlegg, løypepreparering og andre lignende oppgaver.
- Frivilligheten representerer en stor og uutnyttet ressurs for kommunen
Innenfor flere sektorer, slik som oppvekst, helse og sosial, og ikke minst kultur og idrett,
finnes det i vår by mange frivillige organisasjoner som ønsker å bidra med det de er gode på.
Økt involvering av de frivillige organisasjonene vil ikke bare gi bedre kvalitet på kommunens
tjenester, men vil også gi forebyggingsgevinster over helsebudsjettet. Trondheim kommune
må derfor i større grad inkludere de frivillige organisasjonene gjennom bl.a. økt bruk av
samarbeidsavtaler. I løpet av kommende økonomiplanperiode skal kommunen inngå flere
slike samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, med et spesielt fokus på organisasjoner
og institusjoner som driver med forebyggende arbeid.
- Nytenkning i av alle kommunens planlagte byggeaktiviteter
Bystyret har vedtatt betydelige investeringer i årene fremover. Mange av disse kan
gjennomføres i samarbeid med private investorer, både for å redusere samlet kostnad i
investeringene og for å redusere kommunens behov for låneopptak. Rådmannen bes om å
utrede hvordan kostnadene kan reduseres i hvert enkelt prosjekt. Bystyret ønsker at den
videre veksten i barnehagekapasitet skal løses ved etablering av private barnehager fremfor
offentlige.
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad pva H, FrP, V, KrF:
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Sunn økonomi for å sikre velferd.
Trondheim kommunes økonomi er bedret på enkelte områder, men har fortsatt grunnleggende
utfordringer: Gjelden er i løpet av årene med rødgrønt styre økt fra fem til 12 milliarder kroner. Det er
foretatt en rekke politiske valg som medfører at ressurser brukes på lite effektiv drift. Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti konstaterer at de siste årenes kraftige kutt i viktige
tjenester som skole, barnevern, rusomsorg, tilbudet til funksjonshemmede og eldreomsorgen er
konsekvensen av de rødgrønnes manglende vilje og evne til å bruke kommunens ressurser der de
trengs mest. Resultatet er at byens svakeste har fått de hardeste kuttene. Denne utviklingen må snus
de neste fire årene, byens svakeste trenger en politisk ledelse som setter velferd foran ideologi.
Votering: (82 medlemmer til stede)
Brox’ forslag fikk 32 stemmer (13H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1PP)
Innstillingen unntatt pkt 1 linje 6 ble vedtatt mot 31 stemmer (13H, 12FrP, 3V, 3KrF)
Bjørns forslag fikk 6 stemmer (1Ap, 3KrF, 3R) og falt.
Innstillingen pkt 1 linje 6 ble vedtatt mot 33 stemmer (13H, 12FrP, 3V, 3KrF, 3R)
PP sluttet seg til merknaden fra H m fl, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1. Bystyret vedtar følgende korreksjoner av driftsbudsjettet for 2011 (tall i millioner kroner):
Utgifter til lønnsoppgjøret i 2011 økes med
Utgifter til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn økes med
Utgifter til egenandeler forsikringsskader økes med
Utgifter til Trøndelag brann- og redningstjeneste økes med
Forutsatt innsparing ved redusert tomgangstap boliger endres med
Avsetning til disposisjonsfond økes med
Frie inntekter økes med
Andre generelle statstilskudd økes med
2. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre detaljerte budsjettkorreksjoner.
3. Bystyret tar for øvrig fremlagte regnskapsrapport etter 1. tertial 2011 til orientering.

Rita Ottervik
Ordfører
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Kari Aarnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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