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Behandling:
Arnt Inge Enoksen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Igjennom mange år har Trondheim kommunes tilbud til autister bygget seg opp til å bli sterkt
anerkjent nasjonalt. Dette har sørget for at Trondheim kommune har mottatt søkere fra mennesker
uten en naturlig tilknytting til byen. Bystyret vil trekke fram behovet for en nasjonal fullfinansiering av
et slikt tilbud for å unngå at blant annet Trondheim kommune blir skadelidene på grunn av dette.
Samtidig vil bystyret trekke fram behovet for å ivareta, videreutvikle og utbre denne kompetansen.
Anette Ljosdal Havmo (H) tok opp rådmannens opprinnelige innstilling:
1. Bystyret fastholder at byomfattende opplæringstilbud og kompetansebase for elever med
vansker innen autismespekteret skal være ved Tonstad skole. Tilbudet dimensjoneres til 20 –
25 plasser, men med kapasitet til 30 elever gjennom bruk av paviljonger.
2. Elever ved Åsveien skole gis mulighet for å fullføre grunnskoleløpet der.
3. Rådmannen har fullmakt til å etablere mindre gruppetilbud ved nærskoler etter behov.
4. Rådmannen bes om å framlegge erfaringer med utviklingsarbeid og håndtering av elevtall til
formannskapet etter 2 års erfaring.
5. Eventuelle budsjettilpasninger blir å avgjøre i forbindelse med økonomiplanbehandlingen.
Hilde Opoku (SV) tok opp rådmannens opprinnelige innstilling pkt 1 og 2:
1. Bystyret fastholder at byomfattende opplæringstilbud og kompetansebase for elever med
vansker innen autismespekteret skal være ved Tonstad skole. Tilbudet dimensjoneres til 20 –
25 plasser, men med kapasitet til 30 elever gjennom bruk av paviljonger.
2. Elever ved Åsveien skole gis mulighet for å fullføre grunnskoleløpet der.
Tone Sofie Aglen (Sp) foreslo
1. Alternativ til innstillingen pkt 3:
Ressurssenteret med ansvar for veiledning av nærskoler og andre, lokaliseres til Åsveien skole.
Det forutsettes et nært og godt samarbeid mellom de ulike skoler og fagmiljø. Tonstad skole har
opparbeidet stor kompetanse. Denne kompetansen skal videreføres og nyttiggjøres i
kompetansebygging og veiledning. Ressurssenteret skal ha oppgaver innen veiledning, pedagogisk
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utviklingsarbeid og metodikk i forhold til elever o.a ved autismetilbudet i Trondheim, nærskoler og
samarbeidende enheter.
2. Tilleggsforslag:
Bystyret fastholder målet om en inkluderende skole. Uavhengig av lokalisering står rammene og
målene for det framtidige opplæringstilbudet fra bystyresak 152/06 fast. Dette innebærer behovet
for å gi et bedre opplæringstilbud til flere, ikke minst til de som får tilbud i nærskolen.
Dorte Stevik Ommedal (KrF) tok opp sin merknad nr 5 fra oppvekstkomiteen 10.9.2008:
Ved nybygg for autismetilbudet må det legges stor vekt på at lokalene tilfredstiller faglige krav og at
bygget er universelt utformet.
Votering:
Havmos forslag fikk 29 stemmer (13H, 7SV, 3V, 2Sp, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstilllingen pkt 1 og 2 og Opokus forslag ble innstillingen vedtatt mot
29 stemmer (13H, 7SV, 3V, 2Sp, 2MDG, 1PP, 1DEM) avgitt for Opokus forslag.
Ved alternativ votering mellom innstilllingen pkt 3 og Aglens forslag 1 ble Aglens forslag vedtatt mot
13 stemmer (13FrP) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt 4-6 ble enstemmig vedtatt.
Aglens forslag 2 ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
Sp, MDG, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
Ap, H, FrP, SV, V, R, Sp, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF.

VEDTAK:
1. Bystyret vedtar at det byomfattende opplæringstilbudet for elever med vansker innen
autismespekteret fortsatt skal lokaliseres til Åsveien skole. Elever ved Tonstad skole gis
muligheten for å fullføre grunnskoleløpet på Tonstad. Tilbudet på Tonstad skal videreføres
som et utvidet nærskoletilbud.
2. Tilbudet for ungdomstrinnet kan også gis ved Åsveien skole, men må samordnes med
ungdomstrinnsskoler i nærmiljøet. Det forutsettes at veiledning og samordning i forbindelse
med overgangen til videregående skole ivaretas.
3. Ressurssenteret med ansvar for veiledning av nærskoler og andre, lokaliseres til Åsveien
skole. Det forutsettes et nært og godt samarbeid mellom de ulike skoler og fagmiljø. Tonstad
skole har opparbeidet stor kompetanse. Denne kompetansen skal videreføres og nyttiggjøres
i kompetansebygging og veiledning. Ressurssenteret skal ha oppgaver innen veiledning,
pedagogisk utviklingsarbeid og metodikk i forhold til elever o.a ved autismetilbudet i
Trondheim, nærskoler og samarbeidende enheter.
4. Rådmannen har fullmakt til å etablere mindre og egnede gruppetilbud ved nærskoler etter
behov.
5. Rådmannen bes om å framlegge erfaringer med utviklingsarbeid og håndtering av elevtall til
formannskapet etter 2 års erfaring.
Bystyret ber om å få forelagt en foreløpig melding om utvikling av opplæringstilbudet høsten
2009.
6. Eventuelle budsjettilpasninger blir å avgjøre i forbindelse med økonomiplanbehandlingen.
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7. Bystyret fastholder målet om en inkluderende skole. Uavhengig av lokalisering står rammene
og målene for det framtidige opplæringstilbudet fra bystyresak 152/06 fast. Dette innebærer
behovet for å gi et bedre opplæringstilbud til flere, ikke minst til de som får tilbud i nærskolen.
FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, SV, R, H, FrP, Sp, MDG, PP, DEM:
Bystyret mener det er viktig at opplæringstilbudet gir et utvidet SFO tilbud.
FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, H, FrP, SV, V, R, Sp, MDG, PP, DEM:
Ved nybygg for autismetilbudet må det legges stor vekt på at lokalene tilfredstiller faglige krav og at
bygget er universelt utformet.
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ordfører
Kari Aarnes
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