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OTTO NILSEN (DEM)

Behandling:
Komiteleder Espen Agøy Hegge (KrF) la fram forslag fra AU til uttalelse:
Dagens ordning med beboerorganisering oppleves som et godt bindeledd mellom beboerne i de
kommunale boligene og Trondheim kommune. Byutviklingskomiteen støtter nåværende praksis med
at man har størst fokus på å opprette beboerorganisering der hvor det oppstår konflikter, samtidig
som man bistår med hjelp og informasjon til alle som ønsker å bli med på denne ordningen.
Det er svært få gårder som har fellesarealer som er egnet til møter, julebord eller andre
sammenkomster. Byutviklingskomiteen vil derfor peke på muligheten til å få lånt eller leid egnede
lokaler i kommunale bygg, slik som barnehager, skoler eller sykehjem.
Tone Stav (H) tok pva H og DEM opp Nilsens forslag med endring i første avsnitt:
Bystyret ber rådmannen legge til rette for boligsosiale nettverk i kommunale bygårder.
Det legges opp til at enkelte felleslokaler kan settes i stand av beboerne på dugnad slik at lokalene
kan bli mer brukerstyrt etter enkle retningslinjer som sikrer vedlikehold og sikkerhet i lokalene.
Kommunen skal i minst mulig grad ha påvirkning på prosjektet, men må behandle eventuelle klager
og konflikter som kan oppstå.
Votering:
Hegges forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (2H, 2FrP, 1DEM)
Stavs forslag fikk 7 stemmer (2H, 2FrP, 1SV, 1MDG, 1DEM) og falt.

VEDTAK:
Saken sendes helse- og velferdskomiteen med følgende
UTTALELSE:
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Dagens ordning med beboerorganisering oppleves som et godt bindeledd mellom beboerne i de
kommunale boligene og Trondheim kommune. Byutviklingskomiteen støtter nåværende praksis med
at man har størst fokus på å opprette beboerorganisering der hvor det oppstår konflikter, samtidig
som man bistår med hjelp og informasjon til alle som ønsker å bli med på denne ordningen.
Det er svært få gårder som har fellesarealer som er egnet til møter, julebord eller andre
sammenkomster. Byutviklingskomiteen vil derfor peke på muligheten til å få lånt eller leid egnede
lokaler i kommunale bygg, slik som barnehager, skoler eller sykehjem.
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