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Behandling:
Bengt Eidem (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, V og KrF:
Bystyret vedtar følgende for framtidig skolestruktur:
1. Det er behov for nye skoler i østområdene. Ranheim gamle skole legges ned som skole
fra1.august 2010. Rådmannen må i sak om investeringsbehov (se pkt. 7) legge fram ei løsning
for hvordan behovet for nye skoler i østområdene skal løses, herunder om Ranheim skole
bør selges i sin helhet, eller om den bør leies ut og reåpnes til skoleformål når nye Ranheim
skole er fylt opp. Elever i Olderdalen sokner også i framtida til Ranheim skole.
2. Kalvskinnet skole opprettholdes som egen skole med egen rektor
3. Bystyret vedtar å opprettholde Okstad skole
4. Skolebygget på Lilleby skole brukes kun som grunnskole fra 2015. Arealer som i dag
benyttes til helsestasjon og Dagskole frigjøres etter hvert som elevtallsveksten setter inn.
5. Det gjennomføres en bred høring med tanke på at Rosten skoles kapasitet skal utnyttes
bedre. På grunnlag av høringen fremmes ny sak for bystyret.
6. Bystyret vedtar å innføre fleksible grenser i visse opptaksområder som strategi for effektiv
arealutnyttelse. Forslagene til grensejusteringer vedtas endelig i formannskapet etter
forutgående høring blant berørte skoler. Endringene gjennomføres fortrinnsvis for
skolebegynnere og /eller for elever som starter på 8. trinn og under forutsetning av at den nye
skolen fortsatt kan defineres som nærskole. Bystyret forutsetter at kapasitetsreguleringer og
andre muligheter er forsøkt, før fullmakten benyttes. Bystyret ber om at det sees på grensene
til Saupstad skole, med mål om å få større variasjon i boligsammensetningen innenfor
skolekretsen.
7. Flere skoler har behov for rehabilitering de nærmeste åra. Det fremmes egen sak, i god tid
før budsjettframlegg 2011, om framtidig behov, framdrift og finansiering ut over
økonomiplanperioden.
8. Det forventes økning i antall barn i barneskolealder også i sentrum. Det vil allikevel være ledig
kapasitet ved flere av skolene også i framtida. Det åpnes for å:
· endre skolegrensene slik at elevtallet ved Berg skole reduseres slik rådmannen beskriver,
· flytte kulturskoleaktiviteter til skoler med ledig kapasitet (inkludert Kjøpmannsgt. 46 som
vil medføre innsparing på 1,6 mill)
· utleie av ledige arealer til lag, organisasjoner el.1.
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Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Behandling av punkt 2, første setning, i forslaget om felles rektor mellom Kalvskinnet og Ila skole
utsettes inntil det har vært holdt forhandlinger etter Hovedavtalen. I mellomtida sendes saken til høring
hos de som er berørt.
Votering:
Byrkjeflots utsettelsesforslag fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 1SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM)
Stemmer og falt.

Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo følgende endring i pkt. 10:
Rådmannen bes igangsette reguleringsplanprosess med sikte på salg av de 2 bygningene langs
Weidemannsvei som ikke benyttes til skoleformål ved Bispehaugen skole.

Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp forslag fra H og FrP fra komiteens behandling:
Bystyret ber seg forelagt en sak om fritt skolevalg i Trondheim, inkludert rett for den enkelte elev til å
gå på sin nærskole.

Guri Melby (V) fremmet følgende merknad:
I en rapport om tidsbruk i skolen som ble overlevert til kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier
utvalget at god ledelse er en forutsetning for god tidsbruk i skolen. For at lærerne skal få mer tid til å
utføre sine kjerneoppgaver, slik som undervisning, vurdering og planlegging av undervisning, er god
skoleledelse avgjørende.
Merknadsstiller er kritisk til å innføre delt rektorløsning ved byens skoler og mener dette er et tiltak
som vil være negativt både med tanke på kvalitetsarbeidet som skal foregå i skolen og med tanke på
sykefravær. Nærvær av pedagogisk leder er viktig både for elevenes læringsutbytte, for lærernes
arbeidsmiljø og for utviklingsarbeidet som skal foregå på en skole.

Votering:
Høyre med fleres forslag fikk 36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Innstillingen unntatt pkt. 4, 5 og 10 fikk 50 stemmer (37Ap, 7SV, 2Sp, 2 MDG, 1PP, 1DEM) og
ble vedtatt.
Innstillingens pkt. 4 fikk stemmer 50 stemmer (37Ap, 7SV, 2Sp, 2 MDG, 1PP, 1DEM) og ble
vedtatt.
Innstillingens pkt. 5 fikk 49 stemmer (37Ap, 7SV, 2Sp, 2 MDG, 1PP) og ble vedtatt.
Nilsens endringsforslag til pkt. 10 fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) og falt
Innstillingens pkt. 10 ble vedtatt mot 10 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 1DEM).
Hauges tilleggforslag fikk 27 stemmer (13H, 13FrP, 1DEM) og falt.
Flertallsmerknaden fra komiteen fikk tilslutning fra PP og Sp.
Venstres merknad fikk tilslutning fra H, FrP, KrF og DEM og ble dermed en mindretallsmerknad.
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VEDTAK:
1.

Det er behov for nye skoler i østområdene. Ranheim gamle skole legges ned som skole fra
1.august 2010. Rådmannen må i sak om investeringsbehov (se pkt. 9) legge fram ei løsning for
hvordan behovet for nye skoler i østområdene skal løses, herunder om Ranheim skole bør selges
i sin helhet, eller om den bør leies ut og reåpnes til skoleformål når nye Ranheim skole er fylt
opp.
Elever i Olderdalen sokner også i framtida til Ranheim skole.
2. Kalvskinnet og Ila skole slås sammen, og består som to avdelinger med felles rektor. Samla
innsparing vil være en rektorstilling 1,1 mill. og småskoletillegget ved Kalvskinnet skole på 1,2
mill. Det skal ikke gjøres vesentlige investeringer på Kalvskinnet skole i påvente av eventuell
elevtallsvekst. Utbedringer for å imøtekomme lovpålagte krav legges fram som egen sak.
Kulturskoleaktiviteten ved Kalvskinnet skole skal så langt som mulig flyttes til
Bispehaugen/Singsaker skole.
3. Okstad skole videreføres som 1-4 skole.
4. Bystyret ber rådmannen legge fram en vurdering av administrative sammenslåinger av andre små
skoler i Trondheim. Det er ei forutsetning at skolene ligger nær hverandre geografisk.
Rådmannen bes om å vurdere innsparingspotensial, samt konsekvenser for driftsbudsjett,
pedagogikk og ledelse.
5. Bystyret ber om en gjennomgang av budsjettildelingsmodellen for grunnskolen med tanke på
rette opp eventuelle skjevheter. Småskoletillegget fjernes og det opprettes et grendeskoletillegg
(innsparing 2,5 mill) Saken legges fram for politisk behandling første halvår 2010.
6. Skolebygget på Lilleby skole brukes kun som grunnskole fra 2015. Arealer som i dag benyttes
til helsestasjon og Dagskole frigjøres etter hvert som elevtallsveksten setter inn.
7. Det gjennomføres en bred høring med tanke på at Rosten skoles kapasitet skal utnyttes bedre.
På grunnlag av høringen fremmes ny sak for bystyret.
8. a) Forslagene til grensejusteringer tas til etterretning. Formannskapet orienteres om de endringer
som gjennomføres per 1. august 2010. Bystyret vedtar å innføre fleksible grenser i visse
opptaksområder som strategi for effektiv arealutnyttelse. Rådmannen har fullmakt til å
gjennomføre endringer i opptaksområder etter fortutgående høring blant berørte skoler.
b) Bystyret forutsetter at kapasitetsreguleringer og andre muligheter er forsøkt, før fullmakten
benyttes. Bystyret ber om at det sees på grensene til Saupstad skole, med mål om å få større
variasjon i boligsammensetningen innenfor skolekretsen.
9. Flere skoler har behov for rehabilitering de nærmeste åra. Det fremmes egen sak, i god tid før
budsjettframlegg 2011, om framtidig behov, framdrift og finansiering ut over
økonomiplanperioden.
10. Rådmannen bes igangsette reguleringsplanprosess med sikte på salg av bygninger som ikke
benyttes til skoleformål ved Bispehaugen skole.
Rådmannen bes gjennomgå andre mulige områder som kan selges for å frigjøre
investeringsmidler.
11. Det forventes økning i antall barn i barneskolealder også i sentrum. Det vil allikevel være ledig
kapasitet ved flere av skolene også i framtida. Det åpnes for å
• endre skolegrensene slik at elevtallet ved Berg skole reduseres slik rådmannen beskriver,
• flytte kulturskoleaktiviteter til skoler med ledig kapasitet (inkludert Kjøpmannsgt. 46 som vil
medføre innsparing på 1,6 mill)
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• utleie av ledige arealer til lag, organisasjoner el.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, PP:
Bystyret mener at vurdering av hva som er hensiktsmessig skolestruktur er en dynamisk prosess.
Dette fordi elevtallsutviklingen endrer seg uavhengig av prognoser og framskrivinger. Bystyret mener
derfor det er uforsvarlig å vedta skolenedleggelser som ligger langt fram i tid. For det første fordi mye
kan endre seg innen vedtaket effektueres. For det andre fordi det er svært uheldig for et skolemiljø å
”leve på oppsigelse”. Derfor må slike beslutninger tas nært opp til at vedtaket kan gjennomføres.
Bystyret mener derfor det blir feil å ta endelig stilling til framtidig skolestruktur for eksempel på
Skjetne/Okstad, Stabbursmoen/Huseby, Lade/Lilleby og Dragvoll-området. Derimot har kommunen
som planmyndighet behov for å vurdere framtidige muligheter og behov. Dette må ses i sammenheng
med arealplaner, befolkningsprognoser og økonomiplanarbeidet. I et slikt arbeid inngår både
planlegging av nye skoler, utbygging av eksisterende skoler og avvikling av skoleanlegg. Slike
mulighetsstudier må kommunen gjøre uten at dette skal tolkes som endelige beslutninger. Saker med
avgjørende betydning for skolestrukturen i Trondheim skal fattes av bystyret.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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