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Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp:
1. Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens plan for gjennomføring av trafikalt grunnkurs i
Trondheimsskolen.
2. Formannskapet gjentar sitt vedtak fra 15.juni 2011 om at Trondheim kommune skal være
kursarrangør og tilby mopedopplæring på ettermiddags-/kveldstid til ungdomsskoleelever
mot egenbetaling som dekker de reelle kostnadene ved tilbudet, i henhold til kravene fra
konkurransetilsynet. Tilbud om mopedopplæring til ungdomsskoleelever må komme i gang
snarest – og senest 1.januar 2012 (så snart føret tillater det).
3. Mopedopplæringa skal som tidligere gis ved ungdomsskolene, slik at elevene får opplæringa i
sitt nærmiljø. Opplæringa skal (som tidligere) gis av ansatte som fyller de faglige kravene for
å drive slik opplæring. Det er viktig at mopedene – som tidligere – oppbevares ved
ungdomsskolene, slik at ”mekking” og stell av kjøretøyene kan foretas sammen med
ungdommene.
4. Rådmannen bes i det videre arbeidet dra nytte av de positive erfaringene Trondheim
kommune har fra 20 år med mopedopplæring i Trondheimsskolen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Sætran ble forslaget fremmet av
Sætran enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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1. Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens plan for gjennomføring av trafikalt grunnkurs i
Trondheimsskolen
2. Formannskapet gjentar sitt vedtak fra 15.juni 2011 om at Trondheim kommune skal være
kursarrangør og tilby mopedopplæring på ettermiddags-/kveldstid til ungdomsskoleelever
mot egenbetaling som dekker de reelle kostnadene ved tilbudet, i henhold til kravene fra
konkurransetilsynet. Tilbud om mopedopplæring til ungdomsskoleelever må komme i gang
snarest – og senest 1.januar 2012 (så snart føret tillater det).
3. Mopedopplæringa skal som tidligere gis ved ungdomsskolene, slik at elevene får opplæringa i
sitt nærmiljø. Opplæringa skal (som tidligere) gis av ansatte som fyller de faglige kravene for
å drive slik opplæring. Det er viktig at mopedene – som tidligere – oppbevares ved
ungdomsskolene, slik at ”mekking” og stell av kjøretøyene kan foretas sammen med
ungdommene.
4. Rådmannen bes i det videre arbeidet dra nytte av de positive erfaringene Trondheim
kommune har fra 20 år med mopedopplæring i Trondheimsskolen.
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