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Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo alternativ til innstillingen:
1. Klimautvalget nedlegges med virkning fra 01.07.09.
Mangfoldsrådet nedlegges med virkning fra 01.07.09.
Ungdommens bystyre nedlegges med virkning fra 01.07.09.
2.

Tilsynsutvalg Øst og Tilsynsutvalg Vest videreføres, med følgende endringer i Retningslinjer for
Tilsynsutvalg i Trondheim Kommune:

Tillegg til punkt 2 i retningslinjene:
Hvert av utvalgene skal i løpet av et kalenderår gjennomføre minimum 10 tilsyn, hvorav
minst halvparten skal være uanmeldte besøk.
Tillegg til punkt 4 i retningslinjene:
…bystyrets gjeldende kvalitetsstandarder. Det er også innenfor Tilsynsutvalgets mandat, å
påpeke mangler ved de til enhver tid gjeldende kvalitetsstandarder. (tillegg i kursiv)
Følgende foreslås strøket i punkt 4:
Tilsynet skal i hovedsak utføres som en systemrevisjon.
Følgende foreslås tillagt i punkt 4:
Ved meldte besøk skal Tilsynsutvalgets leder senest en uke før møtetidspunkt, underrette leder
av enhetens brukerråd om møtet, der slike råd finnes.
Punkt 5 erstattes med følgende tekst:
Tilsynsutvalget avgir en rapport fra hvert tilsynsbesøk. Rapporten legges frem for leder og
tillitsvalgte ved enheten, og oversendes bystyrets Helse- og velferdskomité.
Tilsynsutvalget utarbeider en årlig rapport om sitt arbeid. Årsrapporten skal blant annet gi en
oversikt over antall tilsynsbesøk, og en samlet vurdering av kvaliteten på tjenestetilbudet.
Tilsynsutvalget avgjør om årsrapporten skal sendes rådmannen for eventuelle kommentarer,
før rapporten sendes til bystyret for politisk behandling.
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Jan Bojer Vindheim (MDG) tok opp sin merknad fra byutviklingskomiteen
Bystyret aksepterer at klimautvalget nedlegges, og at utvalgets oppgaver overtas av
byutviklingskomiteen.
Vi forutsetter at dette ikke innebærer redusert fokus på klimaspørsmål hverken hos Rådmannen eller
på politisk nivå. Spesielt vil vi peke på klimautvalgets innsats for å åpne kanaler mellom kommunen
og forsknings- og utdanningsmiljøene i Trondheim. Det er viktig at den betydelige ekspertisen på
klima- og miljøspørsmål som finnes her i byen blir trukket inn i de politiske prosessene.
Videre er det viktig at byutviklingskomiteen blir løpende involvert i oppfølging av slike prosjekter som
Fremtidens byer og i utvikling av lavutslippsområdet på Brøset.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad pva R:
Tilsynsutvalgene har ikke fungert spesielt godt. Hovedårsaken til dette er at de ikke når brukerrådene
og at det er få fungerende brukerråd. Det er ingen grunn til å tro at dette vil fungere bedre når Helse
og Velferdskomiteen skal overta tilsynsutvalgenes rolle, heller dårligere. Det må utredes et alternativ
som kan ivareta den intensjon som lå i opprettelsen av tilsynsutvalg og som fortsatt har sin
berettigelse,
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Andreassens forslag 1 ble innstillingen vedtatt mot 14
stemmer (13FrP, 1DEM) avgitt for Andreassens forslag.
Andreassens forslag 2 falt dermed.
FrP, DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
R, V, PP, Sp, Ap, SV, KrF sluttet seg til merknaden fra MDG.
VEDTAK:
Tilsynsutvalg øst, Tilsynsutvalg vest og Klimautvalget nedlegges med virkning fra 01.07.09.
Bystyret forutsetter at kontakten mellom brukerråd og Helse- og velferdskomiteen formaliseres og at
arbeidet med å vitalisere Brukerrådene prioriteres.
FLERTALLSMERKNAD – MDG, R, V, PP, Sp, Ap, SV, KrF:
Bystyret aksepterer at klimautvalget nedlegges, og at utvalgets oppgaver overtas av
byutviklingskomiteen.
Vi forutsetter at dette ikke innebærer redusert fokus på klimaspørsmål hverken hos Rådmannen eller
på politisk nivå. Spesielt vil vi peke på klimautvalgets innsats for å åpne kanaler mellom kommunen
og forsknings- og utdanningsmiljøene i Trondheim. Det er viktig at den betydelige ekspertisen på
klima- og miljøspørsmål som finnes her i byen blir trukket inn i de politiske prosessene.
Videre er det viktig at byutviklingskomiteen blir løpende involvert i oppfølging av slike prosjekter som
Fremtidens byer og i utvikling av lavutslippsområdet på Brøset.
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