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Behandling:
Saksprotokoll fra oppvekstkomiteen 09.04.2008 ble delt ut på møtet.
Hilde Opoku (SV) fremmet pva SV, Ap, KrF, MDG tillegg i flertallsmerknaden f ra
oppvekstkomiteen:
I det videre arbeidet med den kulturelle barnehagesekken ber Bystyret Rådmannen om å vurdere
muligheten for å samarbeide med blant annet Musikkmanesjen og Stillverk1.
Tillegg til avsnitt 3: I forlengelsen av dette involveres Kulturkomiteen i Ungdommens bystyre i
arbeidet til referansegruppen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
V, PP, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden fra oppvekstkomiteen.
H, PP, V, DEM sluttet seg til tillegget fremmet av SV m fl.

VEDTAK:
Bystyret slutter seg til rådmannens forslag om ny organisering av Den kulturelle skole og
barnehagesekken (DKS) i Trondheim.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H, R, KRF, V, PP, DEM:
Rådmannens forslag til ”Den kulturelle skole og barnehagesekken i Trondheim” legger til rette for en
god måte å organisere tilbudet om et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn og
grunnskoleelever i Trondheim Kommune.
Bystyret vil be Rådmannen om at det gode samarbeidet mellom Trondheim Kommune, SørTrøndelag Fylkeskommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune blir ivaretatt også etter ny
organisering. Målet må være å ta ut synergieffekter av det felles arbeidet. Utveksling av gode
prosjekter vil bidra til økt kvalitet på tilbudet som gies.
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Bystyret vil også be om at det legges til rette for barn og ungesmedvirkning i de tilbud som gies
gjennom skole- og barnehagesekken. I forlengelsen av dette involveres Kulturkomiteen i
Ungdommens bystyre i arbeidet til referansegruppen.
Bystyret ser utviklingen av den kulturelle barnehagesekken i tråd med vedlagte handlingsplan, og ser
frem til en egen beskrivelse av fremdrift og innhold for den kulturelle barnehagesekken.
I det videre arbeidet med den kulturelle barnehagesekken ber Bystyret Rådmannen om å vurdere
muligheten for å samarbeide med blant annet Musikkmanesjen og Stillverk1.

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
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