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Behandling:
Ole Kristian Lundereng (Ap) tok opp sitt tilleggsforslag i pkt 2 fra formannskapet 29.4.2008
(endringer i kursiv):
2. Bystyret vedtar at følgende fem hovedutfordringer er av særlig viktighet for Trondheim og bør
danne grunnlaget for høringen:
2.1 Klima- og miljøutfordringene.
2.2 Arbeidskraftutfordringene.
2.3 Kompetanseutfordringene.
2.4 ”Trygg, inkluderende og mangfoldig by”.
2.5 Kommunen som tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler.
Ole Kristian Lundereng (Ap) tok pva Ap, SV, Sp, MDG opp følgende merknad fra kultur, idrett
og friluftslivskomiteens uttalelse 27.5.2008:
1.
Kommuneplanen gir oss mulighet til å heve blikket fra de kortsiktige beslutninger til langsiktige
visjonene. For å få til en god behandling av kommuneplanen med en fordomsfri debatt vil
bystyret legge opp til et temamøte om kommuneplanen før endelig forslag til plan er lagt frem
av rådmannen. Dette møtet bør legges opp med litt friere rammer for diskusjon enn de
ordinære bystyremøtene.
2.

Bystyret støtter innstillingen med hensyn til hvilke fem hovedutfordringer som skal danne
grunnlag for det videre arbeidet med kommuneplanen. Komiteen vil likevel peke på noen
viktige forhold:
Klima- og miljøutfordringene:
En fortsatt satsning på tilrettelegging av friluftslivet rundt Trondheim er viktig for å opprettholde
forståelsen til byens befolkning om at bærekraftig forvaltning av naturmiljøet er nødvendig. Det
vedtatte Handlingsprogrammet for naturmiljøet i Trondheim må brukes aktivt blant annet for å
møte utfordringene med å ta vare på truede arter. Planen inneholder flere strategier for å øke
Trondheims grønne vegetasjonspreg. Dette er en kvalitet i rekreasjonssammenheng, enten man
ferdes i en av Trondheims bynære grønne lunger eller i Marka.
Kompetanseutfordringen:
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For at Trondheim skal tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft og kompetanse må byen legge
forholdene til rette slik at de beste talentene nasjonalt og internasjonalt søker til Trondheim for
å forske, utdanne seg, arbeide, etablere næringsaktivitet og utøve kultur. En satsing på idrett og
kultur er av helt avgjørende betydning for å gjøre byen attraktiv.
Trondheim kommune må stimulere til at det dannes alternative arbeidsarealer for ikke
kommersielle kultur entreprenører. På samme måte som det er dannet cluster for teknologiske
næringslivsaktører må det stimuleres til at dette kan skje på kulturfeltet. En sammensatt og fri
kulturproduksjon er en nødvendig forutsetning for vekst innenfor den nye
kunnskapsøkonomien. Dette kan skje i samarbeid med andre offentlige aktører,
undervisingssektoren og private interesser.
Tiltakene vil kunne motivere fora at flere studenter innenfor estetiske fag, samfunns- og
humaniora vil kunne legge grunnlag for egne arbeidsplasser.
Trygg og inkluderende by:
Det bør være et mål at byens innbyggere har mulighet for kultur- og idrettsaktivitet i sine egne
bydeler. Trondheim kommune bør i sin videre strategi arbeide for at lokalsentertanken
stimuleres. Der det er hensiktsmessig bør man arbeide for at offentlige kulturtiltak som
lokalbibliotek og fritidsklubber, idrettslokaler og plasser, historielag og annen lokal
foreningsvirksomhet forsøkes samlet. Høy arkitektonisk verdi bør vektlegges i disse lokale
offentlige rommene.
Dette vil være med på å bygge lokal bydelsidentitet og stimulere til formelle og uformelle
møteplasser i bydelene. Denne type av møteplasser kan dessuten representere viktige
treffpunkter lokalt for en stadig mer mangfoldig trondheimsbefolkning.
Ole Kristian Lundereng (Ap) tok pva Ap og SV opp følgende merknad fra oppvekstkomiteens
uttalelse fra 28.5.2008:
Bystyret støtter Formannskapets vedtak og flertallsmerknaden fra møtet 29/4-08, og anser med det
de fem hovedutfordringene fremmet her for å være et naturlig grunnlag for høringen.
Kommunen står ovenfor store rekrutterings- og kompetansehevingsutfordringer, både for egne
tjenester og næringslivet for øvrig. Det vises her til egen sak om en samlet plan for
kompetansepolitikken, sak 27/07. Rekrutteringa løses blant annet med arbeidsinnvandring fra
tidligere Øst-Europa. Det bør legges til rette for en langt sterkere opplæring og ansettelse av
flyktninger og innvandrere som allerede bor i kommunen.
Bystyret ser svært positivt på å koble opplæring- og kompetansebygging så sterkt som det gjøres i
tre av hovedutfordringene: arbeidskraftutfordringene, kompetanseutfordringene og kommunen som
tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler.
Bystyret støtter også utfordringens fokus med Klima- og miljøutfordringen og Trygg, inkluderende og
mangfoldig by.
Bystyret ber om at plan og tiltak rettes særlig mot barnehagen og skolen, og at disse
hovedutfordringene gjenspeiles i tilbud og planer for trondheimsskolen og barnehagene.
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Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp Morten Ellefsens (FrP) forslag fra finans- og
næringskomiteen 27.5.2008:
Endring/tilføyelse under ”Klima og miljøutfordringene”. (tilføyelse i kursiv)
…for å redusere utslipp fra transport.
Manglende trafikkflyt og køkjøring fører til økte kostnader for næringslivet, er negativt for miljøet og
fører til unødvendig store utslipp av klimagasser. på dette og andre områder trenger vi strategier og
tiltak, som sikrer god trafikkavvikling, og gjør det enklere å leve miljøvennlig, både for private og
offentlige virksomheter, og for folk flest.
Markedet for energi og…
Harald Berg (FrP) tok opp sine forslag fra kultur, idrett og friluftslivskomiteen 27.5.2008:
1. Bystyret vedtar en planstrategi med et tidsperspektiv på 30 år i relasjon til bolig- og
næringsarealer.
Bystyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan i samråd med Trondheim kommunes
nabokommuner med tanke på tilgang til nye nærings- og industriarealer.
Bystyret ber rådmannen legge frem en konsekvensanalyse av handlingsplanen i løpet av høsten
2008.
2. Trondheim kommune mener at det er betenkelig at statlige bestemmelser som jordvern etc.,
båndlegger potensielle næringsarealer i Trondheim. Kommunen må ha fokus på å sikre fullt
lokalt handlingsrom i utviklingen av næringsarealer.
Harald Berg (FrP) fremmet følgende merknad som fikk tilslutning fra V og H.
Da det vil stilles store utfordringer på de offentlige tjenestetilbudene i fremtiden, bør man i større grad
benytte seg av innhenting av anbud fra private tilbydere.
Odd Anders With (KrF) fremmet byutviklingskomiteens uttalelse fra 8.5.2008:
Nytt punkt på listen: ”Fattigdomsbekjempelse og barns oppvekstvilkår”.
Odd Anders With (KrF) tok pva KrF, H, Ap, SV, Sp, MDG, DEM opp følgende merknad fra
byutviklingskomiteens uttalelse 8.5.2008:
Det vises til alle partiers fellesmerknad (bystyret 28.2.2008) under behandlingen av ny felles
fylkesplan, hvor Trondheims rolle som kulturby måtte løftes fram. Byutviklingskomiteen ber om at
potensialet som ligger i byens kulturelle historie og kulturelle mangfold og kvalitet får en større
synlighet i høringsutkastet.
Arnt Inge Enoksen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Innenfor kommunens tjenesteproduksjon ber bystyret om at planstrategien legger føringer for å
fokusere tjenesteproduksjonen i større grad inn mot kommunens lovpålagte kjerneområder, som
skole og eldreomsorg.
Ole Kristian Lundereng (Ap) tok pva Ap, SV, Sp, H, FrP, V opp sin merknad fra formannskapet
29.4.2008:
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Bystyret vil peke på at høringsutkastet danner et svært godt grunnlag for den videre prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel. Bystyret er tilfreds med at det legges opp til en bred prosess videre.
Men arbeidet med ny kommuneplan burde ideelt sett vært sluttført tidligere enn høsten 2009.
Bystyret vil allerede nå understreke betydningen av at kommuneplanens samfunnsdel får en god
forankring i hele organisasjonen, slik at den kan fungere som et redskap og verktøy for hele
virksomheten. Visjoner, mål og strategier i den endelige planen må også gjenspeiles i lederavtaler og
kommunens øvrige planer.
Votering:
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2, unntatt pkt 2.1, 2.4 og 2.5 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2.1 og Enoksens forslag ble innstillingen vedtatt mot
14 stemmer (13FrP, 1DEM) avgitt for Enoksens forslag.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2.4 og Lunderengs forslag ble Lunderengs forslag
vedtatt mot 13 stemmer (13FrP) avgitt for innstillingen.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2.5 og Lunderengs forslag ble Lunderengs forslag
vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1DEM) avgitt for innstillingen.
Withs forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 ble vedtatt mot 7 stemmer (7SV).
Bergs forslag 1 fikk 27 stemmer (12H, 13FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
Bergs forslag 2 fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
PP sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
KrF, V, Sp, PP sluttet seg til merknaden fra Ap m fl (KIF-komiteen).
R, MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m fl (Oppvekstkomiteen).
V, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF.
PP, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, V, H, som dermed ble en mindretallsmerknad.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1. Bystyret vedtar å legge ut Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020: Planstrategien –
høringsutkast, til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. september 2008.
2. Bystyret vedtar at følgende fem hovedutfordringer er av særlig viktighet for Trondheim og bør
danne grunnlaget for høringen:
2.1 Klima- og miljøutfordringene
2.2 Arbeidskraftutfordringene
2.3 Kompetanseutfordringene
2.4 Trygg, inkluderende og mangfoldig by.
2.5 Kommunen som tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler.
2.6 Fattigdomsbekjempelse og barns oppvekstvilkår
3. I 1. prikkpunkt på side 12 i dokumentet forkortes de to første setningene til. Befolkningen
blir mer sammensatt, og mangfoldet stimulerer og utfordrer. Hvordan skal vi motvirke
ulikheter…
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FLERTALLSMERKNAD - R, SV, AP, MDG, SP, V, KrF, H, FrP, PP:
Bystyret vil peke på at høringsutkastet danner et svært godt grunnlag for den videre prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel. Finans- og næringskomiteen er tilfreds med at det legges opp til en
bred prosess videre. Men arbeidet med ny kommunedelplan burde ideelt sett vært sluttført tidligere
enn høsten 2008.
Bystyret vil allerede nå understreke betydningen av at kommuneplanens samfunnsdel får en god
forankring i hele organisasjonen, slik at den kan fungere om et redskap og verktøy for hele
virksomheten. Visjoner, mål og strategier i den endelige planen må også gjenspeiles i lederavtaler og
kommunens øvrige planer.
FLERTALLSMERKNAD – AP, SV, SP, MDG, KrF, V, Sp, PP:
1.
Kommuneplanen gir oss mulighet til å heve blikket fra de kortsiktige beslutninger til langsiktige
visjonene. For å få til en god behandling av kommuneplanen med en fordomsfri debatt vil
bystyret legge opp til et temamøte om kommuneplanen før endelig forslag til plan er lagt frem
av rådmannen. Dette møtet bør legges opp med litt friere rammer for diskusjon enn de
ordinære bystyremøtene.
2.

Bystyret støtter innstillingen med hensyn til hvilke fem hovedutfordringer som skal danne
grunnlag for det videre arbeidet med kommuneplanen. Komiteen vil likevel peke på noen
viktige forhold:
Klima- og miljøutfordringene:
En fortsatt satsning på tilrettelegging av friluftslivet rundt Trondheim er viktig for å opprettholde
forståelsen til byens befolkning om at bærekraftig forvaltning av naturmiljøet er nødvendig. Det
vedtatte Handlingsprogrammet for naturmiljøet i Trondheim må brukes aktivt blant annet for å
møte utfordringene med å ta vare på truede arter. Planen inneholder flere strategier for å øke
Trondheims grønne vegetasjonspreg. Dette er en kvalitet i rekreasjonssammenheng, enten man
ferdes i en av Trondheims bynære grønne lunger eller i Marka.
Kompetanseutfordringen:
For at Trondheim skal tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft og kompetanse må byen legge
forholdene til rette slik at de beste talentene nasjonalt og internasjonalt søker til Trondheim for
å forske, utdanne seg, arbeide, etablere næringsaktivitet og utøve kultur. En satsing på idrett og
kultur er av helt avgjørende betydning for å gjøre byen attraktiv.
Trondheim kommune må stimulere til at det dannes alternative arbeidsarealer for ikke
kommersielle kultur entreprenører. På samme måte som det er dannet cluster for teknologiske
næringslivsaktører må det stimuleres til at dette kan skje på kulturfeltet. En sammensatt og fri
kulturproduksjon er en nødvendig forutsetning for vekst innenfor den nye
kunnskapsøkonomien. Dette kan skje i samarbeid med andre offentlige aktører,
undervisingssektoren og private interesser.
Tiltakene vil kunne motivere fora at flere studenter innenfor estetiske fag, samfunns- og
humaniora vil kunne legge grunnlag for egne arbeidsplasser.
Trygg og inkluderende by:
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Det bør være et mål at byens innbyggere har mulighet for kultur- og idrettsaktivitet i sine egne
bydeler. Trondheim kommune bør i sin videre strategi arbeide for at lokalsentertanken
stimuleres. Der det er hensiktsmessig bør man arbeide for at offentlige kulturtiltak som
lokalbibliotek og fritidsklubber, idrettslokaler og plasser, historielag og annen lokal
foreningsvirksomhet forsøkes samlet. Høy arkitektonisk verdi bør vektlegges i disse lokale
offentlige rommene.
Dette vil være med på å bygge lokal bydelsidentitet og stimulere til formelle og uformelle
møteplasser i bydelene. Denne type av møteplasser kan dessuten representere viktige
treffpunkter lokalt for en stadig mer mangfoldig trondheimsbefolkning.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, R, MDG, PP, DEM:
Bystyret støtter Formannskapets vedtak og flertallsmerknaden fra møtet 29/4-08, og anser med det
de fem hovedutfordringene fremmet her for å være et naturlig grunnlag for høringen.
Kommunen står ovenfor store rekrutterings- og kompetansehevingsutfordringer, både for egne
tjenester og næringslivet for øvrig. Det vises her til egen sak om en samlet plan for
kompetansepolitikken, sak 27/07. Rekrutteringa løses blant annet med arbeidsinnvandring fra
tidligere Øst-Europa. Det bør legges til rette for en langt sterkere opplæring og ansettelse av
flyktninger og innvandrere som allerede bor i kommunen.
Bystyret ser svært positivt på å koble opplæring- og kompetansebygging så sterkt som det gjøres i
tre av hovedutfordringene: arbeidskraftutfordringene, kompetanseutfordringene og kommunen som
tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler.
Bystyret støtter også utfordringens fokus med Klima- og miljøutfordringen og Trygg, inkluderende og
mangfoldig by.
Bystyret ber om at plan og tiltak rettes særlig mot barnehagen og skolen, og at disse
hovedutfordringene gjenspeiles i tilbud og planer for trondheimsskolen og barnehagene.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, H, Ap, SV, Sp, MDG, DEM, V, PP:
Det vises til alle partiers fellesmerknad (bystyret 28.2.2008) under behandlingen av ny felles
fylkesplan, hvor Trondheims rolle som kulturby måtte løftes fram. Byutviklingskomiteen ber om at
potensialet som ligger i byens kulturelle historie og kulturelle mangfold og kvalitet får en større
synlighet i høringsutkastet.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, Sp, H, FrP, V:
Bystyret vil peke på at høringsutkastet danner et svært godt grunnlag for den videre prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel. Bystyret er tilfreds med at det legges opp til en bred prosess videre.
Men arbeidet med ny kommuneplan burde ideelt sett vært sluttført tidligere enn høsten 2009.
Bystyret vil allerede nå understreke betydningen av at kommuneplanens samfunnsdel får en god
forankring i hele organisasjonen, slik at den kan fungere som et redskap og verktøy for hele
virksomheten. Visjoner, mål og strategier i den endelige planen må også gjenspeiles i lederavtaler og
kommunens øvrige planer.
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Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
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