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Behandling:
Frank Jenssen (H) foreslo følgende tillegg:
En forutsetning for drift av barnehagen er også at utearealene tilfredsstiller relevante helse- og
miljøkrav.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo følgende MERKNAD:
Gjennom tiltak for å få flere barnefamilier i sentrumsområdene blir det synliggjort at barnehageplass i
nærmiljøet er et sterkt ønske fra barnefamilier. Bystyret ønsker at alle barnefamilier i Trondheim
kommune i større grad skal ha muligheten til å benytte en barnehage i nærmiljøet sitt. Bystyret ber
derfor rådmannen om å komme tilbake til bystyret med en sak som vurdere hvordan dette kan
realiseres i takt med at behovet for barnehageplasser blir oppfylt.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Jenssens tillegg ble enstemmig vedtatt.
Merknaden fra RV fikk tilslutning fra SV, KrF, V og MDG
VEDTAK:
1. Bystyret vedtar etablering av Nedre Elvehavn barnehage. Trondheim kommune skal kjøpe
barnehagelokalene på 479 m2 brutto av Nedre Elvehavn as, som står for utbyggingen av området.
Kommunes ramme for investeringer settes til 10,5 mill kroner. Dette inkluderer kjøp av tomt og
lokaler, opparbeiding av utearealer og tilliggende park samt prosjektkostnader. I tillegg kommer 0,8
mill kroner til utstyr og inventar.
2. Trondheim kommune har som mål å bidra til økt andel barnefamilier i de nye sentrumsnære
utbyggingsområdene, og den nye barnehagen er et tiltak i denne satsingen. Bystyret vedtar derfor
følgende spesielle tilleggspunkt til de kommunale opptakskriterier gjeldende for denne barnehagen:
”I det første opptaket til Nedre Elvehavn barnehage skal inntil en tredjedel av plassene reserveres for
barn av familier som kjøper bolig gjennom prosjektet ”Barn i Byen” på Nedre Elvehavn.
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Prioriteringen blant disse barna skal følge kommunale opptakskriterier, deretter skal ledige plasser
fordeles etter dato for boligkjøp fram til opptaket gjennomføres.”
En forutsetning for drift av barnehagen er også at utearealene tilfredsstiller relevante helse- og
miljøkrav.

FLERTALLSMERKNAD - RV, SV, KrF, V, MDG:
Gjennom tiltak for å få flere barnefamilier i sentrumsområdene blir det synliggjort at barnehageplass i
nærmiljøet er et sterkt ønske fra barnefamilier. Bystyret ønsker at alle barnefamilier i Trondheim
kommune i større grad skal ha muligheten til å benytte en barnehage i nærmiljøet sitt. Bystyret ber
derfor rådmannen om å komme tilbake til bystyret med en sak som vurdere hvordan dette kan
realiseres i takt med at behovet for barnehageplasser blir oppfylt.
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