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Møteprotokoll 
 

Bystyret 
 
 

Møtested: Bystyresalen   
Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl 17.00 

 
Til stede på møtet 
Medlemmer: Rita Ottervik, Geir Waage, Sissel Trønsdal, Rune Olsø, Anne Moa, Heidi 

Eidem, Roar Aas, John Stene, Ferhat Güven, Ismail Elmi, Ingvill 
Kvernmo, Jo Stein Moen, Jørgen Knapskog, Eirik Schrøder, Aage 
Borrmann (fra kl 1900), Jens Dale Røttereng, Turid Stenseth, Marte 
Vesterhus, Sonia Kvam, Randi Sakshaug, Stian Johansen, Baba 
Danyagiri, Nils Nesjan, Yngve Brox, Michael Setsaas, Mari Holm 
Lønseth, Nina Wikan, Joakim Strand, Tone Stav, Otto Hammervold, 
Niklaus Haugrønning, Kent Ranum, Michael Birkeland, Ismail 
Muhyadin, Kjetil Utne, Åge Halvorsen, Rolf Jarle Brøske, Stine Hostad, 
Elin Marie Andreassen, Sivert Bjørnstad, Morten Kokaas, Grethe Enlid, 
Jorunn Kofoed, Jon Gunnes, Erling Moe, Bente Kjøsnes, Trond Åm, 
Ottar Michelsen, Elin Kvikshaug Berntsen, Jo Skårderud, Geirmund 
Lykke, Espen Agøy Hegge, Jan Bojer Vindheim, Hilde Opoku, Marte 
Løvik, Lillian Dalager Bromseth 

Varamedlemmer: Sandra Skillingsås Moen, Arne Bjørlykke, Roger Holmeng, Aasta Loholt, 
Karl Sellgren, Birger Myrstad, Stephen Ørmen Johnsen, Janne Cecilie 
Guldahl, Sindre Nilsskog (sak 133/14), Inga Marit Grimstad (sak 
133/14), Torgny Hagerup, Kenneth Kjelsnes, Daniel Johansen, John-
Peder Denstad 

Meldt forfall: Linda Nguyen, Terje Moen, Rita Kumar, Ola Lenes, Live Kroknes Berg, 
Jens-Christian Hørløck, Merethe Baustad Ranum, Halvor Bueng, Knut 
Fagerbakke, Latifa Nasser, Arne Byrkjeflot 

Ikke møtt:  
Fra administrasjonen: Rådmann Stein A. Ytterdahl, kommunaldirektørene Morten Wolden, 

Helge Garåsen, Einar Aassved Hansen, Elin Rognes Solbu, Gunn 
Røstad, kst. kommunaldirektør Siri Rasmussen og revisjonsdirektør 
Per-Olav Nilsen  

  
Møteleder: Ordfører Rita Ottervik 
Fra sekretariatet: Kristin Leinum 
 
Tilstede 67 representanter. 
 
De meldte forfall ble godkjent. 
 
Ordfører opplyste at det etter innkallingen ble utsendt er innmeldt 3 tilleggssaker: 
Sak 138/14: Endringer for Arbeiderpartiet 
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Sak 139/14: Endringer for Mangfoldsrådet 
Sak 125/14: Ny behandling av Detaljregulering av Lillebyområdet B1 og B2 
 
Innkalling og sakliste med nevnte tilleggssaker ble enstemmig godkjent. 
 
Ordfører opplyste om at det var gjort følgende vurderinger av inhabiliteter til dagens møte: 
 
Åge Halvorsen (H) er inhabil i sak PS 125/14 Ny behandling av Detaljregulering av 
Lillebyområdet B1og B2. Tiltakshaver er kunde hos Halvorsen, som derfor anses som inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
 
Kent Ranum (H) vurderes inhabil i sak PS 133/14 Massedeponi i Trondheimsregionen - 
Høringsuttalelse. Tiltakshaver i et berørt område er klient i Ranums firma. De er også 
medinvestorer i et annet eiendomsprosjekt. På grunn av disse forretningsmessige 
forbindelsene vurderes Ranum inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
 
Niklaus Haugrønning (H) er inhabil i sak 133/14 Massedeponi i Trondheimsregionen – 
Høringsuttalelse. Haugrønning er medeier i et firma som er forespurt av grunneiere om å 
drifte et eventuelt deponi som omtales i saken. Haugrønning anses derfor som inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
 
Bystyret sluttet seg til vurderingene rundt habilitet, som var gjort i samråd med 
kommuneadvokaten. Det var ingen innsigelser til noen av de øvrige representantenes 
habilitet. 
 
Ordfører opplyste om at det ikke ville bli gitt utvidet taletid og ba om fullmakt til å ordne 
saklista. Sakene 125/14 og 133/14 ble behandlet som første sak etter interpellasjonene på 
grunn av inhabilitet. 
 
Dagens innslag fra kulturskolen var ved sjongløren Kristian Urdalen fra kulturskolens 
sirkuslinje.  
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Saksliste 
 
Saksnr. Tittel  

PS 111/14 Arkiv:14/36503   

 Etablering av nytt anlegg for Granåsen barnehage  
 

PS 124/14 Arkiv:12/55083   

 Detaljregulering av Kongsvegen 204, Granåsen friluftsbarnehage 
 

PS 129/14 Arkiv:14/43893   

 Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen   
 

PS 130/14 Arkiv:14/43916   

 Miljøledelse i Trondheim kommune - Kontroll av rådmannens 
miljøstyring 2013  
 

PS 131/14 Arkiv:13/25554   

 Forvaltningsrevisjon: Etterlevelse av etiske retningslinjer  
 

PS 132/14 Arkiv:14/36673   

 Melding om folkehelse 2014  
 

PS 133/14 Arkiv:14/35493   

 Massedeponi i Trondheimsregionen - Høringsuttalelse  
 

PS 134/14 Arkiv:14/29300   

 Reglement for avskrivning av fordringer i Trondheim kommune  
 

PS 135/14 Arkiv:14/29827   

 Uttreden av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS  
 

PS 136/14 Arkiv:12/704   

 Tiltak mot nitrogendioksid (NO2) for bedre folkehelse  
 

PS 137/14 Arkiv:13/730   

 Detaljregulering av Sildråpevegen, fortau 
 

PS 138/14 Arkiv:14/342   

 Endringer for Arbeiderpartiet  
 

PS 139/14 Arkiv:14/342   

 Endringer for Mangfoldsrådet 
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PS 125/14 Arkiv:12/58273   

 Ny behandling av Detaljregulering av Lillebyområdet B1og B2 
 

 
FO 58/14 Arkiv:14/47813 

 Privat forslag - Skateanlegg i bydelene - Bystyrets møte 25.09.2014 
- fra Erling Moe (V)   

 
FO 53/14 Arkiv:14/46809   

 Kortspørsmål - Greiner og busker i fortau - Bystyrets møte 
25.09.2014 - fra Lillian Dalager Bromseth (PP)  
 

FO 54/14 Arkiv:14/47291   

 Kortspørsmål - Husmannsplassen Onsøyhåggån på Byneset - 
Bystyrets møte 25.09.2014 - fra Michael Setsaas (H)  
 

FO 55/14 Arkiv:14/47071   

 Interpellasjon - En helhetlig plan for Kjøpmannsgata - Bystyrets 
møte 25.09.2014 - fra Kjetil Utne (H)  
 

FO 51/14 Arkiv:14/42705   

 Interpellasjon - Mer målrettet leksehjelp - Bystyrets møte 
28.08.2014 - fra Mari Holm Lønseth (H) Marte Løvik (SP), Espen 
Agøy Hegge (KrF), Sivert Bjørnstad (FrP) og Jon Gunnes (V) 
 

FO 56/14 Arkiv:14/47076   

 Interpellasjon - Bikuber i barnehager/skoler - Bystyrets møte 
25.09.2014 - fra Marte Løvik (Sp)  
 

FO 57/14 Arkiv:14/47079   

 Interpellasjon - Ja til storby-Pisa - Bystyrets møte 25.09.2014 - fra 
Yngve Brox (H)  
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Sak PS 111/14  
 

Etablering av nytt anlegg for Granåsen barnehage  
 
INNSTILLING: 
1. Bystyret vedtar etablering av ny bygning og uteområde for Granåsen barnehage. Bygget 

på 1151 m2 brutto er dimensjonert for fem barnegrupper. 
2. Bystyret vedtar en kostnadsramme for prosjektet på til sammen 53,8 millioner kroner. 

Rammen består av 49,3 millioner kroner til bygging av nye barnehagelokaler, 
opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektutviklingskostnader. I rammen 
inngår 4,5 millioner kroner til ekstraordinære tomtekostnader og utbedring av 
kommunal infrastruktur.  

3. Investeringer i 2014 finansieres innenfor vedtatt budsjett 2014 og investeringer i 2015-
16 vil inngå i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-18. 

 
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap) 
 
Behandling: 
Tilleggsnotat datert 18.9.2014 fra rådmannen var lagt ut på nettsida før møtet. 
 
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo: 
Bystyret avviser planene om å gjøre Granåsen barnehage permanent, og ber rådmannen 
finne andre tomtealternativer til erstatning for dagens midlertidige barnehage. 
 
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet merknad pva KrF: 
Det er viktig at barnehageutbyggingen skjer i tråd med vedtatte politiske mål og føringer. 
Når noen barnehagebygg får en kvadratmeterpris vesentlig over gjennomsnittet, kan det 
bare godtas dersom måloppnåelsen ellers er svært god. Dette er ikke tilfelle for Granåsen 
barnehage. Tomtevalget er ikke i tråd med kommunens mål når det gjelder fortetting, 
klimautslipp og transport. Plassering av en friluftsbarnehage i Granåsen kan isolert sett være 
hensiktsmessig, men i denne konkrete saken er de samlede ulempene for store. 
 
Stine Hostad (H) fremmet merknad pva H: 
Merknadsstiller er positiv til å bygge permanent friluftsbarnehage i Granåsen, men er 
bekymret for høye kostnader i det foreliggende prosjektet. Det er positivt at kommunen har 
lyktes med å redusere kostnadene noe, men det er fortsatt en kostbar barnehage, både 
regnet i pris per kvadratmeter og pris per barn. Det vises dessuten til sak 127/12 Etablering 
av Grilstadfjæra barnehage og sak 10/13 Etablering av nye Ilsvika barnehage, hvor det også 
ble stilt spørsmål ved høye kostnader. 
 
Merknadsstillerne ber rådmannen i samarbeid med brukerne og byggebransjen se på 
samspillmodeller, for eksempel offentlig privat samarbeid, med tanke på å redusere 
kostnadene ved bygging, drift og vedlikehold. I tillegg bør gode arkitektoniske løsninger 
benyttes flere ganger dersom tomten er egnet. 
 
Rådmannen skal se på om dette er mulig å gjennomføre ved neste byggeprosjekt.  Dette 
forutsetter at det legges til rette for bedre prosjekteringsprosesser og anbudsprosjekter. 
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Kommunen må identifisere egne, interne kostnadsdrivere i prosjektene. Hvis kommunen i 
kommende saker ikke lykkes i å redusere kostnadsnivået ber merknadsstillerne om at 
kommunen overlater utbyggingen til private drivere. 
 
Ingvill Kvernmo (Ap) foreslo pva Ap, SV, KrF, MDG, Sp: 
Bystyret ønsker et bevisst forhold til kostnader ved barnehageutbygging.  Da er det viktig å 
ha et tallmateriale som gjør det mulig å sammenligne kostnadene mellom prosjekter. I 
tillegg til mulighet til å sammenligne kostnaden per kvadrat, ønsker bystyret at det framover 
beregnes en investeringskostnad per barnehageplass.   
Dersom det gjøres valg som fordyrer en barnehageutbygging (for eksempel dyr tomt, 
vanskelige grunnforhold ved tomt, barnehagestørrelse), er det viktig at det skaffes 
nødvendige politiske avklaringer knyttet til dette før utbyggingsplanene er klare, og bygget 
sendes på anbud.   
Bystyret ber rådmannen se på mulighet for å lage anbudspakker med flere barnehager som 
skal bygges etter hverandre i tid, for å hente ut synergier ala brannstasjonene i Trondheim. 
 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Agøy Hegges forslag ble innstillingen vedtatt 
mot 2 stemmer (2KrF) avgitt for Agøy Hegges forslag. 
Kvernmos forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra KrF (mindretallsmerknad). 
FrP, PP, V sluttet seg til merknaden fra H (mindretallsmerknad). 
 
VEDTAK: 
1. Bystyret vedtar etablering av ny bygning og uteområde for Granåsen barnehage. Bygget 

på 1151 m2 brutto er dimensjonert for fem barnegrupper. 
2. Bystyret vedtar en kostnadsramme for prosjektet på til sammen 53,8 millioner kroner. 

Rammen består av 49,3 millioner kroner til bygging av nye barnehagelokaler, 
opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektutviklingskostnader. I rammen 
inngår 4,5 millioner kroner til ekstraordinære tomtekostnader og utbedring av 
kommunal infrastruktur.  

3. Investeringer i 2014 finansieres innenfor vedtatt budsjett 2014 og investeringer i 2015-
16 vil inngå i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-18. 

4. Bystyret ønsker et bevisst forhold til kostnader ved barnehageutbygging.  Da er det 
viktig å ha et tallmateriale som gjør det mulig å sammenligne kostnadene mellom 
prosjekter. I tillegg til mulighet til å sammenligne kostnaden per kvadrat, ønsker 
bystyret at det framover beregnes en investeringskostnad per barnehageplass.   
Dersom det gjøres valg som fordyrer en barnehageutbygging (for eksempel dyr tomt, 
vanskelige grunnforhold ved tomt, barnehagestørrelse), er det viktig at det skaffes 
nødvendige politiske avklaringer knyttet til dette før utbyggingsplanene er klare, og 
bygget sendes på anbud. 
Bystyret ber rådmannen se på mulighet for å lage anbudspakker med flere barnehager 
som skal bygges etter hverandre i tid, for å hente ut synergier ala brannstasjonene i 
Trondheim. 

 
  
Sak PS 124/14  
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Detaljregulering av Kongsvegen 204, Granåsen friluftsbarnehage,  
 
INNSTILLING: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Kongsvegen 204, Granåsen friluftsbarnehage, 
som vist på kart i målestokk 1:2000, merket Selberg Arkitekter AS senest datert 30.6.2014 
med bestemmelser senest datert 30.6.2014. 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.  
 
Saksordfører: Jens Dale Røttereng (Ap) 
 
Behandling: 
Jan Bojer Vindheim (MDG) fremmet merknad pva MDG og V 
Merknadsstillerne vil innskjerpe nødvendigheten av konsekvent skjerming av LNF-områder 
mot utbygging. Godkjenning av permanente barnehageanlegg med tilkjørselveier og andre 
inngrep må ses på som spesialtilfeller og ikke danne presedens. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
R, SV, KrF, Jo Skårderud sluttet seg til merknaden fra MDG, V (mindretallsmerknad). 
 
VEDTAK: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Kongsvegen 204, Granåsen friluftsbarnehage, 
som vist på kart i målestokk 1:2000, merket Selberg Arkitekter AS senest datert 30.6.2014 
med bestemmelser senest datert 30.6.2014. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.  
 
  
Sak PS 129/14  
 

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen   
 
INNSTILLING 
1. Bystyret er kritisk til den lange saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering, 

enkeltvedtak og individuell opplæringsplan. 
2. Bystyret ber rådmannen gjennomgå kommunens praksis med samordning av den 

spesialpedagogiske hjelpen for å sikre at praksisen ikke medfører at barn får et dårligere 
tilbud.  

3. Bystyret ber rådmannen sikre at dokumentasjonen i barnas mapper blir tilstrekkelig. 
4. Bystyret ber rådmannen rapportere tilbake til formannskapet om hvordan funnene i 

rapporten er fulgt opp, innen 1. mars 2015. 
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering. 

 
Saksordfører: Elin Kvikshaug Berntsen (SV) 
 
Behandling: 
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Ottar Michelsen (SV) foreslo på vegne av SV, Ap, KrF, MDG, Sp: 
Bystyret ber rådmannen gå gjennom fordeling og tildeling av ressurser for barn med 
særskilte behov slik at barnehagene ikke trenger å bruke av egne driftsmidler for å gi et 
tilfredsstillende tilbud. Rådmannen bes komme tilbake til dette i budsjett og økonomiplan. 
 
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet merknad pva KrF, Ap, SV, Sp: 
1. Bystyret vil påpeke at det er viktig at kunnskap og erfaringer med tiltak som gjøres i 

barnehagen følger med når barnet skal begynne på skolen. På den måten sikres 
kontinuitet i det spesialpedagogiske arbeidet helt fra første skoledag. Bystyret ber 
rådmannen følge opp dette i sin dialog med kommunens skoler og barnehager. 

2. Det er store variasjoner i hvordan barnehagene rapporterer på det forebyggende 
arbeidet. Flere sier at de har for lav grunnbemanning til å jobbe godt nok 
allmennpedagogisk, mens en konkret barnehage som har hatt særskilt fokus på 
forebygging rapporterer om nedgang i antall barn med behov for spesialpedagogisk 
hjelp. Bystyret er opptatt av at det skal gis et likeverdig tilbud i alle våre barnehager. 
Rådmannens tilbakemelding til formannskapet må derfor inneholde en vurdering av 
hvorfor den opplevde virkeligheten er så forskjellig blant de kommunale barnehagene. 

 
John-Peder Denstad (R) foreslo: 
Bystyret merker seg at flere barnehager mener de ikke får tildelt tilstrekkelig ressurser for 
barn med særskilte behov. Disse må derfor bruke av eget budsjett og dette går ut over 
tilbudet til de øvrige barna.  Rådmannen må sørge for at det blir tildelt tilstrekkelige 
ressurser. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Denstads forslag fikk 3 stemmer (1H, 1R, 1uavh) og falt. 
Michelsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
H, FrP, V, R, MDG, Jo Skårderud sluttet seg til merknaden fra KrF m fl. 
 
VEDTAK 
1. Bystyret er kritisk til den lange saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering, 

enkeltvedtak og individuell opplæringsplan. 
2. Bystyret ber rådmannen gjennomgå kommunens praksis med samordning av den 

spesialpedagogiske hjelpen for å sikre at praksisen ikke medfører at barn får et dårligere 
tilbud.  

3. Bystyret ber rådmannen sikre at dokumentasjonen i barnas mapper blir tilstrekkelig. 
4. Bystyret ber rådmannen rapportere tilbake til formannskapet om hvordan funnene i 

rapporten er fulgt opp, innen 1. mars 2015. 
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering. 
6. Bystyret ber rådmannen gå gjennom fordeling og tildeling av ressurser for barn med 

særskilte behov slik at barnehagene ikke trenger å bruke av egne driftsmidler for å gi et 
tilfredsstillende tilbud. Rådmannen bes komme tilbake til dette i budsjett og 
økonomiplan. 

 
FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, SV, Sp, H, FrP, V, R, MDG, Jo Skårderud: 
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1. Bystyret vil påpeke at det er viktig at kunnskap og erfaringer med tiltak som gjøres i 
barnehagen følger med når barnet skal begynne på skolen. På den måten sikres 
kontinuitet i det spesialpedagogiske arbeidet helt fra første skoledag. Bystyret ber 
rådmannen følge opp dette i sin dialog med kommunens skoler og barnehager. 

2. Det er store variasjoner i hvordan barnehagene rapporterer på det forebyggende 
arbeidet. Flere sier at de har for lav grunnbemanning til å jobbe godt nok 
allmennpedagogisk, mens en konkret barnehage som har hatt særskilt fokus på 
forebygging rapporterer om nedgang i antall barn med behov for spesialpedagogisk 
hjelp. Bystyret er opptatt av at det skal gis et likeverdig tilbud i alle våre barnehager. 
Rådmannens tilbakemelding til formannskapet må derfor inneholde en vurdering av 
hvorfor den opplevde virkeligheten er så forskjellig blant de kommunale barnehagene. 

 
  
Sak PS 130/14  
 

Miljøledelse i Trondheim kommune - Kontroll av rådmannens miljøstyring 
2013  
 
INNSTILLING 
1. Bystyret er tilfreds med at rådmannen har ivaretatt miljøstyringen på overordnet nivå.  
2. Bystyret ber rådmannen vurdere tiltak for økt kildesortering av glass/metall og plast. 
3. Bystyret ber rådmannen vurdere tiltak som sikrer at leverandørene tar med seg 

emballasjen i retur ved vareleveranser.  
4. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering. 

 
Saksordfører: Jorunn Kofoed (FrP) 
 
Behandling: 
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo tillegg til innstillingen: 
1) Bystyret ber rådmannen styrke innsatsen for lavere energibruk i bygningsmassen 
2) Bystyret ber rådmannen styrke innsatsen for reduserte utslipp fra kommunens kjøretøy 
 
Ottar Michelsen (SV) foreslo på vegne av SV, Ap, KrF, MDG, Sp tillegg til innstillingen: 
Bystyret ber rådmannen sørge for at alle enheter etablerer egne miljøhandlingsplaner i tråd 
med kravet i lederavtalen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vindheims forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 
Vindheims forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
Michelsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
1. Bystyret er tilfreds med at rådmannen har ivaretatt miljøstyringen på overordnet nivå.  
2. Bystyret ber rådmannen vurdere tiltak for økt kildesortering av glass/metall og plast. 
3. Bystyret ber rådmannen vurdere tiltak som sikrer at leverandørene tar med seg 

emballasjen i retur ved vareleveranser.  



 
Trondheim kommune 

 
 

  

Møteprotokoll for Bystyret, 25.09.2014  (14/43831)  10 

4. Bystyret ber rådmannen styrke innsatsen for lavere energibruk i bygningsmassen 
5. Bystyret ber rådmannen styrke innsatsen for reduserte utslipp fra kommunens kjøretøy 
6. Bystyret ber rådmannen sørge for at alle enheter etablerer egne miljøhandlingsplaner i 

tråd med kravet i lederavtalen. 
7. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering. 

 
  
Sak PS 131/14  
 

Forvaltningsrevisjon: Etterlevelse av etiske retningslinjer  
 
INNSTILLING 
Bystyret tar saken til orientering. 
 
Saksordfører: Roar Aas (Ap) 
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Bystyret tar saken til orientering. 
 
  
Sak PS 132/14  
 

Melding om folkehelse 2014  
 
INNSTILLING: 
1: Bystyret tar melding om folkehelse til orientering.  
2: Bystyret forutsetter at folkehelsehensyn ligger til grunn for alt planarbeid og i 

tjenesteyting som kommunen gjennomfører. 
3: Trondheim kommune skal medvirke til at offentlige etater og andre aktører også er 

bevisst vesentlige folkehelsehensyn i sitt arbeid. 
4: God planlegging og tidlig innsats, bl a i barnehage, skole, idrett og kulturtiltak, er 

viktig for god folkehelse og for å utjevne sosiale helseforskjeller. Bystyret ber 
rådmannen styrke det forebyggende arbeidet i kommende budsjetter. 

5: Trondheim får i årene som kommer en stor økning i folketallet, og betydelig flere 
eldre. Kommunens planarbeid må sikre grøntareal og aktivitetsmuligheter for alle 
aldersgrupper, og tilrettelegge for at flere kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport 
på vei til jobb, skole, studier og fritidsaktiviteter. Som ledd i en helhetlig Nidelvplan 
må det etableres en sammenhengende gangvei langs Nidelva opp til Nedre Leirfoss 

6: Den enkeltes livsstil har stor betydning for helsen. Trondheim kommunes ansatte 
skal bruke sin kontakt med barn, ungdom og voksne til å informere og påvirke til en 
sunn livsstil. Kommunens ansatte skal øke sin kompetanse om fysisk aktivitet, 
kosthold, rusmidler og helse, for å kunne bidra til bedre valg for seg selv og for 
kommunens innbyggere. 



 
Trondheim kommune 
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FLERTALLSMERKNAD 1 – Ap, R: 
Meldingen advarer mot å svekke avtaleverket (side30) og måten arbeidslivet er organisert 
på. Det er fra regjeringen foreslått endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser når det 
gjelder arbeidstid og midlertidige ansettelser. Bystyret ber rådmannen vurdere 
konsekvensene av forslagene ut fra et folkehelsesynspunkt når formannskapet får 
høringsuttalelse til regjeringens folkehelsemelding til behandling.  
 
FLERTALLSMERKNAD 2 - R, Ap, V, FrP, H: 
HUNT har laget et opplegg for såkalt mini-HUNT, som betyr at det kan lages egne 
undersøkelser etter samme lest som i Nord-Trøndelag, f.eks på døve. Bystyret ber 
Rådmannen om å utrede dette, eventuelt på hvilke områder og til hvilken pris. 
 
Saksordfører: Nils Nesjan (Ap) 
 
Behandling: 
Geirmund Lykke (KrF) foreslo på vegne av KrF, Ap, SV, Sp, H: 
Stryke siste setning i innstillingas pkt 5 
 
Geirmund Lykke (KrF) fremmet merknad på vegne av KrF, Ap, SV, Sp, H: 
Bystyret understreker betydningen av å legge til rette for gode turmuligheter i nærheten av 
bebyggelsen for å bidra til god folkehelse. Nidelvstien er en slik viktig turvei, og bystyret ber 
rådmannen legge fram en oversikt over dagens standard og utfordringer, med plan om å 
skape en sammenhengende turveg fra Gamle bybro til Tillerbrua, gjerne vekslende mellom 
høyre og venstre bredd. Arbeidet må ses i sammenheng med utbyggingsplaner langs 
strekningen (f.eks Halsteingård ved Sjetnmarka, Valøya, Trondheim spektrum). 
 
Marte Løvik (Sp) fremmet merknad pva Sp, Ap, V, SV, KrF, MDG:  
Bystyret mener at et bredt kulturtilbud og deltakelse i disse er viktig for å ha god folkehelse, 
dette gjelder ikke kun for den psykiske helsen. For å kunne utjevne sosiale forskjeller og 
bedre folkehelsen i hele befolkningen må kulturtilbudet og deltakelsen i denne økes i den 
delen av befolkningen som i dag har lav deltakelse. Bystyret mener at kultur er en viktig del 
av folkehelsearbeidet i Trondheim kommune. 
 
Hilde Opoku (MDG) foreslo pva MDG, KrF, Sp, SV, Ap endring til pkt 2: 
Forebyggende helsetiltak i alle sektorer og på alle plan i kommunen er nøkkelen til god 
folkehelse. Styrking av det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge er en særlig viktig 
oppgave og skal prioriteres. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede inns                 
                                                                                         
kommunen fra kultur, bomiljø, til oppvekst og utdanning, helse og velferd. Bystyret vil 
understreke at forebyggende helsetiltak i alle sektorer og på alle plan i kommunen er 
nøkkelen til god folkehelse. Bystyret forutsetter derfor at folkehelsehensyn ligger til grunn 
for alt planarbeid og i tjenesteyting som kommunen gjennomfører. 
 
Votering: 
Innstillingen unntatt pkt 5 ble enstemmig vedtatt. 



 
Trondheim kommune 
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Ved alternativ votering mellom innstillingen og Lykkes forslag ble Lykkes forslag vedtatt mot 
5 stemmer (5FrP). 
Opokus forslag ble enstemmig vedtatt. 
SV, KrF, MDG, Sp, Jo Skårderud sluttet seg til flertallsmerknad 1 fra helse- og 
velferdskomiteen. 
SV, KrF, MDG, Sp, Jo Skårderud sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra helse- og 
velferdskomiteen. 
FrP, R, H, V, PP, Jo Skårderud sluttet seg til merknaden fra Sp m fl. 
FrP, V sluttet seg til merknaden fra KrF m fl. 
 
VEDTAK: 
1. Bystyret tar melding om folkehelse til orientering.  
2. Forebyggende helsetiltak i alle sektorer og på alle plan i kommunen er nøkkelen til god 

folkehelse. Styrking av det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge er en særlig 
viktig oppgave og skal prioriteres. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede               
                                                                                      
                             , bomiljø, til oppvekst og utdanning, helse og velferd. 
Bystyret vil understreke at forebyggende helsetiltak i alle sektorer og på alle plan i 
kommunen er nøkkelen til god folkehelse. Bystyret forutsetter derfor at 
folkehelsehensyn ligger til grunn for alt planarbeid og i tjenesteyting som kommunen 
gjennomfører. 

3. Trondheim kommune skal medvirke til at offentlige etater og andre aktører også er 
bevisst vesentlige folkehelsehensyn i sitt arbeid. 

4. God planlegging og tidlig innsats, bl a i barnehage, skole, idrett og kulturtiltak, er viktig 
for god folkehelse og for å utjevne sosiale helseforskjeller. Bystyret ber rådmannen 
styrke det forebyggende arbeidet i kommende budsjetter. 

5. Trondheim får i årene som kommer en stor økning i folketallet, og betydelig flere eldre. 
Kommunens planarbeid må sikre grøntareal og aktivitetsmuligheter for alle 
aldersgrupper, og tilrettelegge for at flere kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport på 
vei til jobb, skole, studier og fritidsaktiviteter.  

6. Den enkeltes livsstil har stor betydning for helsen. Trondheim kommunes ansatte skal 
bruke sin kontakt med barn, ungdom og voksne til å informere og påvirke til en sunn 
livsstil. Kommunens ansatte skal øke sin kompetanse om fysisk aktivitet, kosthold, 
rusmidler og helse, for å kunne bidra til bedre valg for seg selv og for kommunens 
innbyggere. 

 
FLERTALLSMERKNAD 1 – Ap, R, SV, KrF, MDG, Sp, Jo Skårderud: 
Meldingen advarer mot å svekke avtaleverket (side30) og måten arbeidslivet er organisert 
på. Det er fra regjeringen foreslått endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser når det 
gjelder arbeidstid og midlertidige ansettelser. Bystyret ber rådmannen vurdere 
konsekvensene av forslagene ut fra et folkehelsesynspunkt når formannskapet får 
høringsuttalelse til regjeringens folkehelsemelding til behandling.  
 
FLERTALLSMERKNAD 2 - R, Ap, V, FrP, H, SV, KrF, MDG, Sp, Jo Skårderud: 
HUNT har laget et opplegg for såkalt mini-HUNT, som betyr at det kan lages egne 
undersøkelser etter samme lest som i Nord-Trøndelag, f.eks på døve. Bystyret ber 
Rådmannen om å utrede dette, eventuelt på hvilke områder og til hvilken pris. 



 
Trondheim kommune 
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FLERTALLSMERKNAD 3 - Sp, Ap, V, SV, KrF, MDG, FrP, R, H, V, PP, Jo Skårderud: 
Bystyret mener at et bredt kulturtilbud og deltakelse i disse er viktig for å ha god folkehelse, 
dette gjelder ikke kun for den psykiske helsen. For å kunne utjevne sosiale forskjeller og 
bedre folkehelsen i hele befolkningen må kulturtilbudet og deltakelsen i denne økes i den 
delen av befolkningen som i dag har lav deltakelse. Bystyret mener at kultur er en viktig del 
av folkehelsearbeidet i Trondheim kommune. 
 
FLERTALLSMERKNAD 4 - KrF, Ap, SV, Sp, H, FrP, V: 
Bystyret understreker betydningen av å legge til rette for gode turmuligheter i nærheten av 
bebyggelsen for å bidra til god folkehelse. Nidelvstien er en slik viktig turvei, og bystyret ber 
rådmannen legge fram en oversikt over dagens standard og utfordringer, med plan om å 
skape en sammenhengende turveg fra Gamle bybro til Tillerbrua, gjerne vekslende mellom 
høyre og venstre bredd. Arbeidet må ses i sammenheng med utbyggingsplaner langs 
strekningen (f.eks Halsteingård ved Sjetnmarka, Valøya, Trondheim spektrum). 
 
  
Sak FO 58/14  

  

Privat forslag - Skateanlegg i bydelene - Bystyrets møte 25.09.2014 - fra Erling 
Moe (V)   

 
Behandling: 
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo: 
Privat forslag - fra Erling Moe (V) oversendes kultur, idrett og friluftslivskomiteen for 
innstilling til bystyret. 
 
Votering: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Privat forslag - fra Erling Moe (V) oversendes kultur, idrett og friluftslivskomiteen for 
innstilling til bystyret. 
 
 
Sak FO 53/14  
 

Kortspørsmål - Greiner og busker i fortau - Bystyrets møte 25.09.2014 - fra 
Lillian Dalager Bromseth (PP)  
 
Behandling: 
Lillian Dalager Bromseth (PP) begrunnet kortspørsmålet, som ble besvart av 
kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. 
 
 
  
Sak FO 54/14  



 
Trondheim kommune 
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Kortspørsmål - Husmannsplassen Onsøyhåggån på Byneset - Bystyrets møte 
25.09.2014 - fra Michael Setsaas (H)  
 
Behandling: 
Michael Setsaas (H) begrunnet kortspørsmålet, som ble besvart av kommunaldirektør Einar 
Aassved Hansen. 
 
    
Sak FO 55/14  
 

Interpellasjon - En helhetlig plan for Kjøpmannsgata - Bystyrets møte 
25.09.2014 - fra Kjetil Utne (H)  
 
Behandling: 
Kjetil Utne (H) begrunnet interpellasjonen, som ble besvart av kommunaldirektør Einar 
Aassved Hansen. 
 
Kjetil Utne (H) foreslo: 
Bystyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig plan for Kjøpmannsgata med bryggene som 
ivaretar bygningsmiljøet og skaper økonomisk grunnlag for å investere i bevaring og 
vitalisering av bryggene.   
 
Ottar Michelsen (SV) foreslo pva SV, Ap, H, KrF:  
Bystyret ber rådmannen fremme en reguleringsplan for Kjøpmannsgata som ivaretar 
bygningsmiljøet og skaper økonomisk grunnlag for å investere i bevaring og vitalisering av 
bryggene.  
 
Ottar Michelsen (SV) foreslo pva SV, Ap, KrF, MDG, Sp, H: 
Rådmannen bes vurdere hvilke muligheter kommunen har for å pålegge eiere av 
bevaringsverdige bygg å sikre disse i tilfeller hvor tilstanden er så dårlig at de 
bygningsmessige verdiene står i fare for å ødelegges 
 
Ottar Michelsen (SV) fremmet merknad pva SV, Ap, KrF, MDG, Sp: 
Merknadsstiller viser til tidligere føringer og ber Rådmannen jobbe med å etablere et 
prosjekt tilsvarende som "Uthusprosjektet" på Røros, der eier, kommune og 
Miljøverndepartementet eller Norsk kulturminnefond går sammen om restaurering og 
finansiering av særlig viktig bebyggelse sett i kulturminnesammenheng. 
 
Geirmund Lykke (KrF) foreslo: 
Planen må også behandle sammenhengen mellom kjøpmannsgårdene og bryggene langs 
Kjøpmannsgata. 
 
Kjetil Utne (H) trakk sitt forslag. 
 

Votering: 
Michelsens forslag pva SV, Ap, H, KrF ble enstemmig vedtatt. 



 
Trondheim kommune 
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Michelsens forslag pva SV, Ap, KrF, MDG, Sp, H ble vedtatt mot 6 stemmer (6FrP). 
Lykkes forslag fikk 14 stemmer (4V, 4SV, 2KrF, 2MDG, 1R, 1uavh) og falt. 
H, FrP, PP, R, KrF, MDG, Jo Skårderud sluttet seg til merknaden fra SV m fl. 
 
VEDTAK: 
Bystyret ber rådmannen fremme en reguleringsplan for Kjøpmannsgata som ivaretar 
bygningsmiljøet og skaper økonomisk grunnlag for å investere i bevaring og vitalisering av 
bryggene.  
 
Rådmannen bes vurdere hvilke muligheter kommunen har for å pålegge eiere av 
bevaringsverdige bygg å sikre disse i tilfeller hvor tilstanden er så dårlig at de 
bygningsmessige verdiene står i fare for å ødelegges 
 
FLERTALLSMERKNAD - SV, Ap, KrF, MDG, Sp, H, FrP, PP, R, Jo Skårderud: 
Merknadsstiller viser til tidligere føringer og ber Rådmannen jobbe med å etablere et 
prosjekt tilsvarende som "Uthusprosjektet" på Røros, der eier, kommune og 
Miljøverndepartementet eller Norsk kulturminnefond går sammen om restaurering og 
finansiering av særlig viktig bebyggelse sett i kulturminnesammenheng. 
 
  
Sak FO 51/14  
 

Interpellasjon - Mer målrettet leksehjelp - Bystyrets møte 28.08.2014 - fra 
Mari Holm Lønseth (H), Marte Løvik (SP), Espen Agøy Hegge (KrF), Sivert 
Bjørnstad (FrP) og Jon Gunnes (V) 
 
Behandling: 
Mari Holm Lønseth (H) begrunnet interpellasjonen, som ble besvart av ordfører Rita 
Ottervik (Ap). 
 
Mari Holm Lønseth (H) foreslo på vegne av H, FrP, V, KrF, Sp: 
1. Bystyret ønsker en mer målrettet leksehjelpsordning i Trondheim, slik at den kommer 

frem til de elevene som trenger det mest. Dette kan for eksempel gjøres ved å tilby 
leksehjelp ungdomsskolen. Bystyret vil imidlertid understreke at vi har tillit til at den 
enkelte skole selv vet hvor behovet er størst. Rådmannen bes se på hvordan 
leksehjelpen kan endres for å imøtekomme dette, og legge dette inn i økonomiplanen 
for 2015-2018. 

2. Bystyret ber rådmannen legge til rette for økt samarbeid med frivillig sektor i arbeidet 
med å videreutvikle leksehjelptilbudet i Trondheim. Samtidig skal det vektlegges at 
Trondheim leverer et kvalitativt godt tilbud. 

 
Eirik Schrøder (Ap) foreslo pva Ap, SV endring i Holm Lønseths forslag punkt 1, setning 2:  
Dette kan for eksempel gjøres ved å tilby leksehjelp i barne- og ungdomsskolen.  
 
Votering: 
Holm Lønseths forslag pkt 1 unntatt 2. setning ble enstemmig vedtatt. 



 
Trondheim kommune 
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Ved alternativ votering mellom Holm Lønseths forslag pkt 1, 2. setning og Schrøders forslag 
ble Schrøders forslag vedtatt med 34 stemmer (27Ap, 4SV, 2MDG, 1R, 1uavh) mot 33 
stemmer (18H, 6FrP, 4V, 2KrF, 1Sp, 1PP)avgitt for Holm Lønseths forslag. 
Holm Lønseths forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
1. Bystyret ønsker en mer målrettet leksehjelpsordning i Trondheim, slik at den kommer 

frem til de elevene som trenger det mest. Dette kan for eksempel gjøres ved å tilby 
leksehjelp i barne- og ungdomsskolen. Bystyret vil imidlertid understreke at vi har tillit 
til at den enkelte skole selv vet hvor behovet er størst. Rådmannen bes se på hvordan 
leksehjelpen kan endres for å imøtekomme dette, og legge dette inn i økonomiplanen 
for 2015-2018. 

2. Bystyret ber rådmannen legge til rette for økt samarbeid med frivillig sektor i arbeidet 
med å videreutvikle leksehjelptilbudet i Trondheim. Samtidig skal det vektlegges at 
Trondheim leverer et kvalitativt godt tilbud. 

 
 
Sak PS 125/14  
 

Detaljregulering av Lillebyområdet B1og B2 
 
Bystyrets vedtak av 28.08.2014: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Lillebyområdet B1og B2 som vist på kart i 
målestokk 1:1000, merket Lund Hagem Arkitekter AS senest datert 30.6.2014 med 
bestemmelser senest datert 30.6.2014. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Behandling: 
Åge Halvorsen (H) fratrådte, inhabil iht forv.lov § 6, andre ledd. 
 
Notat fra rådmannen datert 11.7.2014 var lagt ut på nettsida før møtet. 
 
John Stene (Ap) viste til notat datert 11.7.2014 og tok opp rådmannens forslag til endring i § 
4.3 og § 6.1: 
§ 4.3, 5. og 6. avsnitt erstattes med:  
”Ov                        ø                   pp ø        pp                   ø    
1,5 meter på inntil 7 % av takarealet. Dersom heisoppbygg skal tillates over c +41, skal det 
dokumenteres at fjernvirkningen sett fra Lade gård og Ladeparken blir akseptabel. 
Fjernvirkningsstudie skal forelegges kommunens antikvariske fagkyndige for uttalelse. 
På bebyggelsen i felt B1-2 regulert med c+32,0, på bebyggelsen i felt B2-3 regulert med 
c+30,0 og i hele felt B1-1 tillates heisoppbygg med maksimalt 4,5 meters høyde og 
trapperom med maksimalt 3,0 meter høyde over maks byggehøyde på inntil 15 % av 
          ”.  
I § 6.1 skal det legges til:  
”D             pp ø                          _PA  (       p          j     ).”  
 



 
Trondheim kommune 
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Votering: 
Stenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Lillebyområdet B1og B2 som vist på kart i 
målestokk 1:1000, merket Lund Hagem Arkitekter AS senest datert 30.6.2014 med 
bestemmelser senest datert 30.6.2014. 
 
§ 4.3, 5. og 6. avsnitt erstattes med:  
”Ov                        ø                   pp ø        pp                   ø    
1,5 meter på inntil 7 % av takarealet. Dersom heisoppbygg skal tillates over c +41, skal det 
dokumenteres at fjernvirkningen sett fra Lade gård og Ladeparken blir akseptabel. 
Fjernvirkningsstudie skal forelegges kommunens antikvariske fagkyndige for uttalelse. 
På bebyggelsen i felt B1-2 regulert med c+32,0, på bebyggelsen i felt B2-3 regulert med 
c+30,0 og i hele felt B1-1 tillates heisoppbygg med maksimalt 4,5 meters høyde og 
trapperom med maksimalt 3,0 meter høyde over maks byggehøyde på inntil 15 % av 
          ”.  
 
I § 6.1 skal det legges til:  
”D             pp ø                          _PA  (       p          j     ).”  
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
  
Åge Halvorsen (H) tiltrådte. 
 
Sak PS 133/14  
 

Massedeponi i Trondheimsregionen - Høringsuttalelse  
 
INNSTILLING: 
1. Bystyret avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til rapporten 

Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av områder for deponering av 
rene masser.  

a) Trondheim kommune slutter seg til at Strategi for håndtering av rene masser bør 
legges til grunn i all arealplanlegging i Trondheimsregionen. I tillegg mener 
Trondheim kommune at det er behov for en utdyping av strategien, herunder en 
nærmere presisering av ansvarsforhold og av mulige tiltak for å følge opp strategien.  

b) Trondheim kommune stiller seg positiv til oppstart av regulering av de tilrådde 
områdene, Ekle, Tesli, Bratsberg nord og Esp. Trondheim kommune stiller seg også 
bak tilrådningen om ikke å igangsette planarbeid for de områdene der dette er 
frarådet i rapporten, Smistad og Bratsberg sør. Brålykkjabekken avventes igangsatt, 
men kan vurderes på lang sikt dersom deponibehovet fortsatt er stort.  

c) Bystyret ber om at pågående reguleringssaker i Trondheim kommune, som ikke er 
vurdert i IKAP, også tas inn i IKAP. Konkret gjelder dette områdene: Gisvål, 
Torgårdsletta, Bjørka, Solberg og Røran, Tiller Nordre, Reppe Søndre, Bratsberg, 
Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, Leinan øvre mfl og Storler. 



 
Trondheim kommune 
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2. Bystyret ber rådmannen se på rutiner for å sikre at de deler av Strategi for håndtering 
av rene masser som Trondheim kommune har ansvar for eller myndighet over, legges til 
grunn i all arealplanlegging i kommunen. Innarbeidelse av bestemmelser som sikrer 
dette, bør vurderes ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 
Saksordfører: Randi Sakshaug (Ap) 
 
Behandling: 
Kent Ranum (H) og Niklaus Haugrønning (H) fratrådte, inhabile iht forv.lov § 6, andre ledd. 
Sindre Nilsskog (H) og Inga Marit Grimstad (H) tiltrådte. 
 
Notat fra rådmannen datert 17.9.2014 var lagt ut på nettsida før møtet. 
 
Geir Waage (Ap) foreslo pva Ap, H, KrF, Sp endring i punkt 1c: 
Bystyret ber om at følgende områder i Trondheim som ikke er vurdert i IKAP blir vurdert i 
det videre arbeidet: Gisvål, Torgårdssletta, Bjørka, Solberg og Røran, Tiller Nordre, Reppe 
Søndre, Bratsberg, Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, Leinan Øvre mfl og 
Storler. 
 
Jon Gunnes (V) foreslo pva V, MDG:   
Punkt 1c strykes. 
 
Jon Gunnes (V) fremmet merknad pva V, MDG:  
Godt fungerende viltkorridorer er viktig for å beholde biologisk mangfold og 
naturopplevelser i skogsområdene vest i kommunen. Det skal ikke etableres massedeponi i 
disse områdene. 
 
Geirmund Lykke (KrF) foreslo pva KrF, Ap, SV, MDG, Sp 
Ved evt massedeponi i eller ved Leinstrandkorridoren, må det forutsettes at funksjonen til 
viltkorridoren vil bli bedre enn i dag etter ferdig oppfylling. Dette kan eksempelvis skje 
gjennom delvis gjenplanting med løvskog. 
 
Votering: 
Innstillingen unntatt pkt 1c ble enstemmig vedtatt. 
G     ’         fikk 7 stemmer (4V, 2MDG, 1uavh) og falt. 
Innstillingen pkt 1c fikk ingen stemmer og falt. 
Waages forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (4V). 
Lykkes forslag ble vedtatt mot 10 stemmer (6FrP, 4V). 
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra V, MDG (mindretallsmerknad). 
 
VEDTAK: 
1. Bystyret avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til rapporten 

Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av områder for deponering av 
rene masser.  

a) Trondheim kommune slutter seg til at Strategi for håndtering av rene masser bør 
legges til grunn i all arealplanlegging i Trondheimsregionen. I tillegg mener 
Trondheim kommune at det er behov for en utdyping av strategien, herunder en 
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nærmere presisering av ansvarsforhold og av mulige tiltak for å følge opp strategien.  
b) Trondheim kommune stiller seg positiv til oppstart av regulering av de tilrådde 

områdene, Ekle, Tesli, Bratsberg nord og Esp. Trondheim kommune stiller seg også 
bak tilrådningen om ikke å igangsette planarbeid for de områdene der dette er 
frarådet i rapporten, Smistad og Bratsberg sør. Brålykkjabekken avventes igangsatt, 
men kan vurderes på lang sikt dersom deponibehovet fortsatt er stort.  

c) Bystyret ber om at følgende områder i Trondheim som ikke er vurdert i IKAP blir 
vurdert i det videre arbeidet: Gisvål, Torgårdssletta, Bjørka, Solberg og Røran, Tiller 
Nordre, Reppe Søndre, Bratsberg, Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, 
Leinan Øvre mfl og Storler. 

2. Bystyret ber rådmannen se på rutiner for å sikre at de deler av Strategi for håndtering 
av rene masser som Trondheim kommune har ansvar for eller myndighet over, legges til 
grunn i all arealplanlegging i kommunen. Innarbeidelse av bestemmelser som sikrer 
dette, bør vurderes ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

3. Ved evt massedeponi i eller ved Leinstrandkorridoren, må det forutsettes at funksjonen 
til viltkorridoren vil bli bedre enn i dag etter ferdig oppfylling. Dette kan eksempelvis 
skje gjennom delvis gjenplanting med løvskog. 

 
  
Kent Ranum (H) og Niklaus Haugrønning (H) tiltrådte. 
Sindre Nilsskog (H) og Inga Marit Grimstad (H) fratrådte. 
 
Sak PS 134/14  
 

Reglement for avskrivning av fordringer i Trondheim kommune  
 
INNSTILLING: 
1. Nytt avskrivingsreglement vedtas slik det fremgår av vedlegg 1. 
2. Reglementet gjøres gjeldende fra 1.11.2014 

 
Saksordfører: Åge Halvorsen (H) 
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
1. Nytt avskrivingsreglement vedtas slik det fremgår av vedlegg 1. 
2. Reglementet gjøres gjeldende fra 1.11.2014 
 
  
Sak PS 135/14  
 

Uttreden av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS  
 
INNSTILLING 
1. Trondheim kommune sier opp sitt deleierforhold i Interkommunalt arkiv Trøndelag – i 
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tråd med regler for uttreden i lov om interkommunale selskap. Oppsigelse skjer innen 
den 01.10.14, med uttreden fra 01.10.15.   

2. Trondheim kommune søker medlemskap i samvirkeforetaket KDRS – 
Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter fra 01.10 2015.  

 
Saksordfører: John Stene (Ap) 
 
Behandling: 
John Stene (Ap) foreslo:  
1. Trondheim kommune sier opp sitt deleierforhold i Interkommunalt arkiv Trøndelag – i 

tråd med regler for uttreden i lov om interkommunale selskap. Oppsigelse skjer innen 
den 01.01.15, med uttreden fra 01.01.16. 

2. Trondheim kommune søker medlemskap i samvirkeforetaket KDRS – 
Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter fra 01.01.2016. 

 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Stenes forslag ble Stenes forslag enstemmig 
vedtatt. 
 
VEDTAK: 
1. Trondheim kommune sier opp sitt deleierforhold i Interkommunalt arkiv Trøndelag – i 

tråd med regler for uttreden i lov om interkommunale selskap. Oppsigelse skjer innen 
den 01.01.15, med uttreden fra 01.01.16. 

2. Trondheim kommune søker medlemskap i samvirkeforetaket KDRS – 
Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter fra 01.01.2016. 

 
  
Sak PS 136/14  
 

Tiltak mot nitrogendioksid (NO2) for bedre folkehelse  
 
INNSTILLING: 
1. Trondheim kommunes tiltak for bedre luftkvalitet (NO2) skal også bidra til reduserte 

klimagassutslipp (bl.a. CO2).  
2. Bystyret vil redusere NO2- og CO2- utslippene fra fossildrevne kjøretøy og ber rådmannen 

iverksette følgende tiltak: 
a. Arbeide for at 15 % av alle person- og varebiler i Trondheim er ladbare i 2017 

gjennom å utrede oppgradering av ladeinfrastruktur for elbil, samt samarbeide 
med og drive holdningsskapende arbeid overfor nyttetransportaktører.  

b. Fremme overgang til drivstoff med lave eller ingen NO2 og CO2 utslipp – særlig for 
tunge kjøretøy – ved å utrede alternativene og arbeide for etablering av 
kommersielle fyllestasjoner. Trondheim kommune skal i størst mulig grad benytte 
alternativ til diesel – spesielt for tunge kjøretøy, samt være en pådriver overfor 
transportaktører gjennom kunnskapsdeling og aktivt holdningsskapende arbeid. 

c. Fremme bruk av elsykkel gjennom holdningsskapende arbeid. 
d. Oppfordre staten til å etablere et velfungerende konsept for lavutslippssoner. 
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e. Utfordre aktører og bidra til å utvikle nær utslippsfrie transportløsninger i 
forbindelse med nytt logistikknutepunkt 

3. Med basis i Tiltaksutredning NO2 ber Bystyret Rådmannen om å følge utviklingen i 
trafikkvekst og NO2-konsentrasjoner tett. Bystyret ber rådmannen legge fram ytterligere 
tiltak til politisk behandling, dersom det blir nødvendig for å tilfredsstille forskriftskrav. 

 
Saksordfører: Baba Danyagiri (Ap) 
 
Behandling: 
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo pva MDG, Ap, SV, KrF, Sp: 
Strekpunkt c) erstattes med følgende 
c) Arbeide for at flest mulig bilturer erstattes av gange, sykling og kollektivtransport. 
d) Fremme bruk av el-sykkel som alternativ til bil gjennom holdningsskapende arbeid. 
Øvrige strekpunkter bokstaveres om. 
 
John-Peder Denstad (R) foreslo: 
Bystyret ber rådmannen iverksette følgende tiltak: 
1. Arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til Trondheim. 
2. Arbeide for å vri konkurranseforholdet mellom gods på jernbane og gods på vei til 

jernbanens fordel. 
3. Bybane må ferdigprosjekteres slik at det er et reelt alternativ til superbussprosjektet. 
 
Votering: 
Innstillingen unntatt pkt c ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt c og Vindheims forslag ble Vindheims 
forslag vedtatt mot 25 stemmer (18H, 6FrP, 1PP) avgitt for innstillingen. 
Denstads forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 
Denstads forslag 2 ble vedtatt mot 6 stemmer (6FrP). 
Denstads forslag 3 fikk 31 stemmer (18H, 4V, 4SV, 2MDG, 1R, 1PP, 1uavh) og falt. 
 
VEDTAK: 
1. Trondheim kommunes tiltak for bedre luftkvalitet (NO2) skal også bidra til reduserte 

klimagassutslipp (bl.a. CO2).  
2. Bystyret vil redusere NO2- og CO2- utslippene fra fossildrevne kjøretøy og ber rådmannen 

iverksette følgende tiltak: 
a. Arbeide for at 15 % av alle person- og varebiler i Trondheim er ladbare i 2017 

gjennom å utrede oppgradering av ladeinfrastruktur for elbil, samt samarbeide 
med og drive holdningsskapende arbeid overfor nyttetransportaktører.  

b. Fremme overgang til drivstoff med lave eller ingen NO2 og CO2 utslipp – særlig for 
tunge kjøretøy – ved å utrede alternativene og arbeide for etablering av 
kommersielle fyllestasjoner. Trondheim kommune skal i størst mulig grad benytte 
alternativ til diesel – spesielt for tunge kjøretøy, samt være en pådriver overfor 
transportaktører gjennom kunnskapsdeling og aktivt holdningsskapende arbeid. 

c. Arbeide for at flest mulig bilturer erstattes av gange, sykling og kollektivtransport. 
d. Fremme bruk av el-sykkel som alternativ til bil gjennom holdningsskapende arbeid. 
e. Oppfordre staten til å etablere et velfungerende konsept for lavutslippssoner. 
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f. Utfordre aktører og bidra til å utvikle nær utslippsfrie transportløsninger i 
forbindelse med nytt logistikknutepunkt 

3. Med basis i Tiltaksutredning NO2 ber Bystyret Rådmannen om å følge utviklingen i 
trafikkvekst og NO2-konsentrasjoner tett. Bystyret ber rådmannen legge fram ytterligere 
tiltak til politisk behandling, dersom det blir nødvendig for å tilfredsstille forskriftskrav. 

4. Bystyret ber rådmannen iverksette følgende tiltak: 

a) Arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til Trondheim. 
b) Arbeide for å vri konkurranseforholdet mellom gods på jernbane og gods på vei til 

jernbanens fordel. 
 
  
Sak PS 137/14  
 

Detaljregulering av Sildråpevegen, fortau 
 
INNSTILLING: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Sildråpevegen som vist på kart i målestokk 
1:1000, merket Vianova Trondheim AS datert 5.9.2013, senest endret 7.8.2014 med 
bestemmelser senest datert 11.8.2014. 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Saksordfører: Kent Ranum (H) 
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Sildråpevegen som vist på kart i målestokk 
1:1000, merket Vianova Trondheim AS datert 5.9.2013, senest endret 7.8.2014 med 
bestemmelser senest datert 11.8.2014. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
  
Sak PS 138/14  
 

Endringer for Arbeiderpartiet  
 
INNSTILLING: 
Linda Nguyen innvilges fritak fra sine verv. 
Sandra Skillingsås Moen blir fast representant i Bystyret og i Finans- og næringskomiteen. 
Varalista til komiteen blir som følger: 

1. Johanne Storler 
2. Oddvar Stålen 
3. Jørund Leknes 
4. Cath Jane Ramfjord 
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5. Glenn Terje Nilsen 
6. John P Denstad 
7. Bente Furuvik 
8. Jonas Ghini 
9. Arne Ivar Denstad 
10. Aryan Bajalan 
11. Marek Jasinski 
12. May-Helen Kjenner 

Som ny vararepresentant, etter Linda Nguyen, i styret for Trondheim parkering KF velges 
Ingvill Kvernmo. 
Som ny vararepresentant, etter Linda Nguyen, i styret for Stiftelsen ISFIT rådet velges 
Sandra Skillingsås Moen. 
 
Behandling: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Linda Nguyen innvilges fritak fra sine verv. 
Sandra Skillingsås Moen blir fast representant i Bystyret og i Finans- og næringskomiteen. 
Varalista til komiteen blir som følger: 

1. Johanne Storler 
2. Oddvar Stålen 
3. Jørund Leknes 
4. Cath Jane Ramfjord 
5. Glenn Terje Nilsen 
6. John P Denstad 
7. Bente Furuvik 
8. Jonas Ghini 
9. Arne Ivar Denstad 
10. Aryan Bajalan 
11. Marek Jasinski 
12. May-Helen Kjenner 

  
Som ny vararepresentant, etter Linda Nguyen, i styret for Trondheim parkering KF velges 
Ingvill Kvernmo. 
Som ny vararepresentant, etter Linda Nguyen, i styret for Stiftelsen ISFIT rådet velges 
Sandra Skillingsås Moen. 
 
  
Sak PS 139/14  
 

Endringer for Mangfoldsrådet  
 
INNSTILLING: 
Torstein Lerhol fritas fra sitt verv i Mangfoldsrådet. 
Johanne Storler blir 1.vararepresentant for representant Ismail Elmi i Mangfoldsrådet. 
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Behandling: 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Torstein Lerhol fritas fra sitt verv i Mangfoldsrådet. 
Johanne Storler blir 1.vararepresentant for representant Ismail Elmi i Mangfoldsrådet. 
 
  
 Sak FO 56/14  
 

Interpellasjon - Bikuber i barnehager/skoler - Bystyrets møte 25.09.2014 - fra 
Marte Løvik (Sp)  
 
Behandling: 
Marte Løvik (Sp) begrunnet interpellasjonen, som ble besvart av kommunaldirektør Gunn 
Røstad. 
 
Marte Løvik (Sp) foreslo: 
Bystyret ber rådmannen gjennom Grønn Barneby igangsette arbeid med å få 5 bikuber i 
barnehager/skoler i Trondheim. 
 
Votering: 
Løviks forslag ble vedtatt mot 24 stemmer (17H, 6FrP, 1PP). 
 
VEDTAK: 
Bystyret ber rådmannen gjennom Grønn Barneby igangsette arbeid med å få 5 bikuber i 
barnehager/skoler i Trondheim. 
 
  
Sak FO 57/14  
 

Interpellasjon - Ja til storby-Pisa - Bystyrets møte 25.09.2014 - fra Yngve Brox 
(H)  
 
Behandling: 
Interpellasjonen ble trukket. 
 
 
 Møtet hevet kl. 21.15. 
 
 
Rita Ottervik 
Ordfører 
 
Yngve Brox      Kristin Leinum    
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