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Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo pva H, FrP, KrF, V:
Tillegg til innstillingen etter punkt 11 (innstillingens punkt 12 blir punkt 15):
12. Bystyret vedtar å øke forebyggende tiltak for barn og unge, rusomsorg, økt lærer- og
pedagogtetthet i skole og barnehage med til sammen 4 millioner kroner.
13. Bystyret vedtar å øke budsjettet til gatelys, snøbrøyting, veivedlikehold og redusert forsøpling i
Midtbyen med 4 millioner kroner.
14. Siden 2004 har antall ansatte økt med 2000 i Trondheim kommune, samtidig er sykefraværet
langt over akseptabelt nivå. Bystyret foreslår derfor at det startes en reell omstillings- og
effektiviseringsprosess i kommunen. Bystyret vedtar at alle nye ansettelser skal godkjennes av
rådmannen og det skal gjennomføres tiltak som reduserer utgiftene til Det interne arbeidsmarked
(DIA). Det forventes resultater av rådmannens arbeid for redusert sykefravær ut over det som ligger i
vedtatt budsjett. Besparelsen på driftsbudsjettet skal være minimum 8 millioner kroner i 2009 ved
hjelp av disse tiltakene.

Arne Byrkjeflot (R) foreslo alternativ til innstillingen:
Rådmannen pålegges å fremme et nytt forslag med mindre kutt i velferdstilbud etter å ha brukt de
muligheter som finnes for å bruke midler til drift. Rådmannen bes om å vurdere følgende muligheter
som er mulig å bruke uten å risikere å komme på ROBEK-listen:
1. 51,8 millioner i økte frie inntekter og økt skatteinngang kan brukes til å hindre kutt i velferdstilbud
i 2009. De går ikke inn i en buffer for 2010.
2. Lavere utgifter til pensjon i 2009 brukes ikke til å styrke pensjonskassas egenkapital, men til å
hindre kutt i velferdstilbud i 2009. Foreløpige anslag er på mellom 30 og 40 millioner.
3. De 18 millioner i momskompensasjon gjennom Krisepakke 1 ble disponert til investering, men
kan brukes til drift. De kan delvis brukes til å dekke opp feilføring av driftsutgifter ved
rehabilitering av skoler og barnehager på 7,6 millioner.
Med dette er de foreslåtte nye kutt i skole på 6 mill, barne og familietjenester på 2 mill, til personer
med nedsatt funksjonsevne på 4 mill, helse og omsorg på 3 mill unødvendige.
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Det forutsettes at:
1. Tiltaksplasser innenfor dagens Arbeid og kompetanse som ikke overtas av NAV videreføres for
kommunale midler.
2. Granskogen skole opprettholdes
3. Ladejarlen kafé og bakeri videreføres slik tilbudet var.
4. Ungdomsbasen gjenopprettes.
Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Brox’ forslag fikk 35 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1R, 1PP, 1DEM) og falt.

VEDTAK:
1.

Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene, inkludert økt flyktningetilskudd, med 51,8
millioner kroner.
2. Bystyret vedtar å øke budsjettet til skole med 5 millioner kroner.
3. Bystyret vedtar å øke budsjettet til barnehage med 5 millioner kroner.
4. Bystyret vedtar inndekning på 0,7 millioner kroner, for ikke å gjennomføre bemanningsreduksjon
i friluftsbarnehager, som foreslått under punkt 2.2 ”Barnehager”.
5. Bystyret vedtar å bevilge 23,7 millioner kroner til oppreisningsordningen for tidligere
barnevernsbarn
6. Bystyret vedtar å bevilge 18,1 millioner kroner til dekning av feil i regnskapet for 2008, jf punkt
2.5 ”Regnskapet for 2008”.
7. Bystyret vedtar å bruke midler fra Trondheim parkering sitt disposisjonsfond til å dekke
forventet lavere overføring fra Trondheim parkering til ”bykassen” enn budsjettert, jf punkt 2.5
”Overføring fra Trondheim parkering KF”. Overføringen foretas ved regnskapsavslutningen for
2009.
8. Bystyret vedtar å bevilge 0,206 millioner kroner til anskaffelse av nytt streamingutstyr.
Anskaffelsen finansieres ved opptak av lån.
9. Bystyret vedtar å bevilge 4,2 millioner til ufinansiert investeringspost på vegområdet.
Bevilgningen finansieres ved ubrukte investeringsmidler ved bolig og næring.
10. Bystyret vedtar å bevilge 9,2 millioner kroner til anskaffelse av ny epost-løsning. Anskaffelsen
finansieres ved opptak av lån.
11. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorreksjoner.
12. Bystyret tar for øvrig saksfremlegget om regnskapet etter 1. tertial 2009 til orientering.
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