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Behandling:
Snorre Valen (SV) foreslo på vegne av SV og Ap følgende tillegg:
I tillegg til at kommunen gjennomfører sin egen evaluering, ønsker bystyret at kommunen utveksler
erfaringer og drar lærdom fra lignende forsøk. Om mulig bør man knytte seg opp mot LO sitt forsøk,
slik at Trondheim kommunes forsøk også kan bli en del av FAFOs evaluering.
Nina Wikan (H) fremmet Withs forslag fra formannskapet som merknad:
Innføring av eller forsøk med 6 timersdag i Trondheim kommune er gal prioritering, så lenge vi har
langt mer alvorlige uløste oppgaver, ikke minst innenfor fattigdomsbekjempelse, barnevern, og
bemanningsmangel i eldreomsorgen.
Dersom forsøket likevel gjennomføres må kommunen prioritere områder/ grupper der man ut fra
erfaring vet at belastning og slitasje er størst.
Morten Kokaas (Frp) foreslo Dahlberg Hauges forslag fra formannskapet:
Bystyret avviser innføring av forsøk med 6-timersdag i Trondheim kommune.
Bystyret viser til at det er et stort behov for styrket bemanning innenfor en rekke av kommunens
kjerneområder, og at dette er en sterkt medvirkende årsak til stort sykefravær.
Bystyret ber derfor om at forventede kostnader til forsøk med 6-timersdag i stedet settes av til økt
bemanning innenfor helse- og omsorg og barnevernet i budsjettet for 2007.
Kolbjørn Frøseth (Sp) foreslo nytt pkt 5:
Evalueringen av forsøket skal skje gjennom en følgeevaluering i hele forsøksperioden.
Det settes av kr. 50 000,- til dette arbeidet i budsjettet for 2007.
I forbindelse med evalueringen må det vektlegges en differensiering etter aldersgrupper slik at det
fremgår hvilke positive/negative erfaringer det er gjort med seks timers dag for aldersgruppen 55+.
Dette med tanke på om ordningen kan vinkles inn mot seniorer etter forsøksperioden.
Monica Rolfsen (V) foreslo alternativ til punkt 5:
Evalueringen skal skje gjennom en følgeevaluering i hele forsøksperioden sammen med en evaluering
av de oppnådde resultater av forsøket. Det settes av 200.000 kroner til dette arbeide i budsjettet for
2007.
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Arne Byrkjeflot (RV) foreslo følgende endringsforslag- i pkt. 1 og 2:
1. Fra 1,1,2007 innføres forsøk med 6-timersdag i Trondheim kommune på følgende enheter:
Trondheim Eiendom, Miljøservice. Trondheim Byarkiv og Byneset Sykehjem
2. Utgifter som er anslått til ca. 10,45 mill. kr legges inn i budsjettet for 2007
Votering:
Byrkjeflots endringsforslag i pkt 1 fikk 5 stemmer (2RV, 1MDG, 1SV, 1DEM) og falt
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt mot 35 stemmer ( 10 FrP, 18H, 2PP. 2V, 3KrF)
Byrkjeflots endringsforslag i pkt 2 fikk 3 stemmer (2RV, 1MDG) og falt
Innstillingens pkt 2 ble vedtatt mot 35 stemmer ( 10 FrP, 18H, 2PP. 2V, 3KrF)
Innstillingens pkt 3 ble vedtatt mot 35 stemmer ( 10 FrP, 18H, 2PP. 2V, 3KrF)
Innstillingens pkt 4 ble vedtatt mot 35 stemmer ( 10 FrP, 18H, 2PP. 2V, 3KrF)
Innstillingens pkt 5 fikk ingen stemmer og falt.
Rolfsens forslag fikk 74 stemmer (18H, 2V, 3KrF, 2RV, 1MDG,1De Uavhengige, 2PP, 3Sp,
26AP, 15SV) og ble vedtatt
Frøseths forslag 1. avsnitt fikk 3 stemmer (3 Sp) og falt
Frøsets 2. avsnitt ble vedtatt mot 2 stemmer (2FrP)
Valens forslag til pkt 5 fikk 45 stemmer (15SV, 26Ap, 2De uavhengige, 2RV) og ble vedtatt
Innstillingens pkt 6 ble vedtatt mot 30 stemmer (18H, 10FrP, 2PP), og dermed falt Kokkaas sitt
forslag
Merknaden fremmet av Wikan fikk tilslutning fra KrF, FrP, PP og V
VEDTAK:
1. Fra 01.01.2007 innføres forsøk med 6-timersdag i Trondheim kommune på følgende enhet:
Trondheim eiendom, Miljøservice
2. Utgifter som er anslått til ca. 5,8 mill. kr. for Trondheim eiendom, Miljøservice legges inn i
budsjettet for 2007.
3. Forsøket går til og med 31.12.2008.
4. Det utarbeides planer for forberedelse og tilrettelegging av forsøkene i løpet av høsten 2006.
5. Evalueringen skal skje gjennom en følgeevaluering i hele forsøksperioden sammen
med en evaluering av de oppnådde resultater av forsøket. Det settes av 200.000 kroner
til dette arbeide i budsjettet for 2007.
I tillegg til at kommunen gjennomfører sin egen evaluering, ønsker bystyret at
kommunen utveksler erfaringer og drar lærdom fra lignende forsøk. Om mulig bør
man knytte seg opp mot LO sitt forsøk, slik at Trondheim kommunes forsøk også kan
bli en del av FAFOs evaluering.
6. Bystyret slutter seg til de mål og evalueringsindikatorer som er angitt.
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