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Møteprotokoll 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 05.09.2017 Tid: 09.30 

 
Til stede på møtet 
Medlemmer: Hilde Opoku, Geir Waage, Sissel Trønsdal, Marek Jasinski, Ottar 

Michelsen, Geirmund Lykke, Jon Gunnes, Ingrid Skjøtskift, Berit Tiller, 
Elin Marie Andreassen 

Varamedlemmer: Marte Løvik 
Meldt forfall: Rita Ottervik 
Ikke møtt:   
Fra administrasjonen: Rådmann Morten Wolden, kommunaldirektørene Elin Rognes Solbu, 

Einar Aassved Hansen, Helge Garåsen, Olaf Løberg, Ola By Rise, 
Camilla Trud Nereid 

    
Møteleder:  Varaordfører Hilde Opoku 
Fra sekretariatet:  Knut Ole Bleke 
 
 
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste: 
Varaordfører Hilde Opoku foreslo sakene 207/17, 211/17 og 214/17 utsatt 
Innkalling og sakliste ble godkjent med denne endringen 
 
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 22. august 2017: 
Godkjent 
 
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt: 
1. Spørsmål fra Ingrid Skjøtskift (H) om pressens adgang til rådhuset. (fra 22. august) 
2. Spørsmål fra Sissel Trønsdal (Ap) om Tonstadbrinken Bofellesskap 
3. Spørsmål fra Ingrid Skjøtskfit (H) om følger av tingrettsdom av 21. juli 2017, om  

reguleringsplan for Lian og Kystadmarka 
4. Orientering fra kommunaldirektør Ola By Rise om status ferdigstillelse av 

opplæringsbassengene ved Pirbadet. 
5. Forslag fra Hilde Opoku (MDG) om kvinner i brann og beredskap. 
6. Orientering fra rådmann Morten Wolden om finansiering av nye Spektrum. 
7. Orientering fra kommunaldirektør Helge Garåsen om hvordan sommeren har forløpt  

mht sykepleierdekningen i sommer. 
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Saksliste 
 
Saksnr. Tittel  

PS 196/17 Arkiv:16/28908    

 Forprosjekt Sivert Thonstads vei  
 

PS 203/17 Arkiv:14/26577    

 Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og 
fordeling av 4,5 mill kroner i 2017  
 

PS 204/17 Arkiv:15/60376    

 Søknad om unntak fra åpningstidsforskriften  
 

PS 205/17 Arkiv:17/9401    

 Ladebekken-Meråkerbanen, Detaljprosjektering  
 

PS 206/17 Arkiv:17/22512    

 Høringsuttalelse til forskrift om registrering av og tilsyn med salg 
av tobakksvarer mv.  
 

PS 207/17 Arkiv:17/26740    

 Familiehjem SOS barnebyer  
 

PS 208/17 Arkiv:17/27204    

 Kommunal garanti Trolla IL - Trollabanen  
 

PS 209/17 Arkiv:17/28958    

 Høring - Forslag om å oppheve krav om konsesjon for framvisning 
av film (kinokonsesjon)  
 

PS 210/17 Arkiv:17/24072    

 Orientering om samkjørt oppfølging av enhetene  
 

PS 211/17 Arkiv:17/27290    

 Trondheim som Smart by - orientering om status i arbeidet  
 

PS 212/17 Arkiv:17/29316    

 Kvartalsrapport Q2-2017 Metrobuss  
 

PS 213/17 Arkiv:16/36903    

 Endringer for Miljøpartiet De Grønne  
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PS 214/17 Arkiv:17/29832    

 Fv. 704 - Referansegruppe prosjektet. Valg av representant for 
politisk deltakelse  
 

FO 105/17 Arkiv:17/28353    

 Eventuelt - Pressens adgang til Rådhuset - fra Ingrid Skjøtskift (H)  
 

FO 106/17 Arkiv:17/30120    

 Eventuelt - Tonstadbrinken Bofellesskap - fra Sissel Trønsdal (Ap)  
 

FO 107/17 Arkiv:17/30092    

 Eventuelt - Følger av Tingrettsdom av 21. juli 2017, om 
reguleringsplan for Lian og Kystadmarka - fra Ingrid Skjøtskift (H)  
 

FO 108/17 Arkiv:17/30106    

 Eventuelt - Orientering fra kommunaldirektør Ola By Rise om 
status ferdigstillelse av opplæringsbassengene ved Pirbadet  
 

FO 109/17 Arkiv:17/30109    

 Eventuelt - Kvinner i brann og beredskap - forslag fra Hilde Opoku 
(MDG)  
 

FO 110/17 Arkiv:17/30122    

 Eventuelt - Orientering fra rådmann Morten Wolden om 
finansiering av nye Spektrum  
 

FO 111/17 Arkiv:17/30123    

 Eventuelt - Orientering fra kommunaldirektør Helge Garåsen om 
hvordan sommeren har forløpt mht sykepleierdekningen i 
sommer  
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Sak PS 196/17   
 

Forprosjekt Sivert Thonstads vei  
 
Forslag til vedtak 
1. Formannskapet vedtar gjennomføring av tiltak i krysset mellom Bjørndalen og Sivert 

Thonstads vei som beskrevet i alternativ B1 i vedlagt forprosjektrapport, vedlegg 1.  

2. Formannskapet vedtar gjennomføring av strakstiltak i Sivert Thonstads vei som beskrevet 
i vedlegg 1. 

3. Formannskapet ber rådmannen starte opp regulering av Sivert Thonstads vei som 
beskrevet i Alternativ STV5 i dette saksframlegget, og der følgende føringer legges til 
grunn for arbeidet: 
a) Metrobusstrasé på 6,5 m med løsning for sykkelvei med fortau. 
b) To par metrobusstasjoner, ett par i hver ende av gata. 

 
Behandling: 
Geir Waage (Ap), forslag pva Ap, SV, SP 

Endring pkt 3: 
a) Formannskapet ber rådmannen starte opp regulering av Sivert Thonstads vei som 
beskrevet i Alternativ STV1 i dette saksframlegget, og der følgende føringer legges til grunn 
for arbeidet: a) Metrobusstrasé på 6,5 m med løsning for fortau. Det bes gjøre en ny 
vurdering mtp alternative traseer for sykkelfelt i området. 
b) To par metrobusstasjoner, ett par i hver ende av gata.  
 
Ingrid Skjøtskift (H), forslag pva H og FrP 

Alternativt punkt 3: 
Formannskapet ber om at det utredes å legge linje S-1 fra Lund via Kattemskogen og Johan 
Tillers veg til Torvtaket og videre om City Syd/ Tillerterminalen. 
 
Ingrid Skjøtskift (H), merknad pva H og FrP 

Merknadsstillerne er bekymret for at kostnader og inngrep/ belastning i boliggaten i 
forbindelse med planlagt metrobusstrasé i Sivert Thonstads veg er undervurdert i 
sammenligning med alternative traseer. Veien er dårlig egnet til trasé for metrobuss, og 
merknadsstillerne mener alternative traseer er bedre egnet. 
 
Votering 
Innstillingas pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt 
Skjøtskifts forslag pkt 3 falt mot tre stemmer (2H, FrP) 
Waages forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (2H, FrP, V, KrF) 
Innstillingas pkt 3 falt mot to stemmer (KrF, V) 
 
Merknaden fremma av Skjøtskift ble ikke støtta av andre parti, og oppnådde ikke flertall. 
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Vedtak 
 

1. Formannskapet vedtar gjennomføring av tiltak i krysset mellom Bjørndalen og Sivert 
Thonstads vei som beskrevet i alternativ B1 i vedlagt forprosjektrapport, vedlegg 1.  

2. Formannskapet vedtar gjennomføring av strakstiltak i Sivert Thonstads vei som beskrevet 
i vedlegg 1. 

3. a) Formannskapet ber rådmannen starte opp regulering av Sivert Thonstads vei som 
beskrevet i Alternativ STV1 i dette saksframlegget, og der følgende føringer legges til 
grunn for arbeidet: a) Metrobusstrasé på 6,5 m med løsning for fortau. Det bes gjøre 
en ny vurdering mtp alternative traseer for sykkelfelt i området. 
b) To par metrobusstasjoner, ett par i hver ende av gata.  

 
 
 

 

Sak PS 203/17   
 

Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 
4,5 mill kroner i 2017  
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende fordeling for 4 millioner kroner av den samlede 
bevilgningen på 4,5 millioner kroner til kunstgressløftet 2017: 
 
1. Formannskapet fordeler 4 millioner kroner på følgende måte: 
Leinstrand IL                Ny bane 11er kunstgress 1,0 mill kroner 
Tiller IL fotball              Ny bane 9er kunstgress Starrmyra      1,25 mill kroner 
Strindheim IL fotball   Kunstgressprosjekt Leangen 0,25 mill kroner 
Heimdal IF                   Ny bane 11er kunstgress Breidablikk 

       
1,0 mill kroner 

Tiltak granulat     Oppsamling granulat 0,5 mill kroner 
  
2. Formannskapet tar til orientering rådmannens fordeling av 0,5 millioner kroner til 
granulatprosjekt i samarbeid med Byåsen Il, SIAT og NFF Trøndelag.  
  
3. Formannskapet ber rådmannen bistå Ranheim Il og tilrettelegge for bygging av Vikåsen 
kunstgress 9er bane, som gjenstående prosjekt fra tildelingen i 2014. 
  
4. Formannskapet tar forøvrig rapport om kunstgressløft 2014 til orientering. 
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
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Formannskapet vedtar følgende fordeling for 4 millioner kroner av den samlede 
bevilgningen på 4,5 millioner kroner til kunstgressløftet 2017: 
 
1. Formannskapet fordeler 4 millioner kroner på følgende måte: 
Leinstrand IL                Ny bane 11er kunstgress 1,0 mill kroner 
Tiller IL fotball              Ny bane 9er kunstgress Starrmyra      1,25 mill kroner 
Strindheim IL fotball   Kunstgressprosjekt Leangen 0,25 mill kroner 
Heimdal IF                   Ny bane 11er kunstgress Breidablikk 

       
1,0 mill kroner 

Tiltak granulat     Oppsamling granulat 0,5 mill kroner 
  
2. Formannskapet tar til orientering rådmannens fordeling av 0,5 millioner kroner til 
granulatprosjekt i samarbeid med Byåsen Il, SIAT og NFF Trøndelag.  
  
3. Formannskapet ber rådmannen bistå Ranheim Il og tilrettelegge for bygging av Vikåsen 
kunstgress 9er bane, som gjenstående prosjekt fra tildelingen i 2014. 
  
4. Formannskapet tar forøvrig rapport om kunstgressløft 2014 til orientering. 
 
 

 

Sak PS 204/17   
 

Søknad om unntak fra åpningstidsforskriften  
 
Forslag til vedtak 

Søknad om unntak fra gjeldende åpningstid for Studentersamfundet i Trondheim natten 
mellom 8. og 9. november 2016 innvilges.      
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 

Søknad om unntak fra gjeldende åpningstid for Studentersamfundet i Trondheim natten 
mellom 8. og 9. november 2016 innvilges.      
 
 

 

Sak PS 205/17   
 

Ladebekken-Meråkerbanen, Detaljprosjektering  
 
Forslag til innstilling: 

Formannskapet tar saken ”Avløpssystem Ladebekken-Meråkerbanen” til orientering. 
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Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 

Formannskapet tar saken ”Avløpssystem Ladebekken-Meråkerbanen” til orientering. 
 
 

 

Sak PS 206/17   
 

Høringsuttalelse til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av 
tobakksvarer mv.  
 
 
Forslag til vedtak: 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Helse- og 
omsorgsdepartementet: 
 
1. 
3.1.1.2 Navn, organisasjonsnummer og adresse 

I forbindelse med hvilken informasjon hvert salgssted skal registrere, anser departementet 
det som helt nødvendig at opplysninger om virksomhetens og salgsstedets navn og org. nr., 
samt adresse må registreres, for å kunne føre tilsyn. Departementet ber om 
høringsinstansenes syn på om det i tillegg må registreres hvilken kommune salgsstedet 
ligger i, eller om det er tilstrekkelig at postnummer er registrert. 
 

Med tanke på tilsynet mener Trondheim kommune at kommunene på enklest mulig måte 
må kunne ta ut en oversikt over salgssteder i sin kommune fra registeret. Slik vi ser det vil et 
felt med valg av kommune være det enkleste for å få denne oversikten.  
 
2. 
3.1.1.3 Type salgssted 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det skal registreres hva slags type 
virksomhet salgsstedet driver. Departementet antar at denne informasjonen først og fremst 
vil være nyttig for kommunene når de skal planlegge kontroll, samt gi en oversikt over 
bransjen og hvilke type steder som selger tobakksvarer. Departementet vurderer at type 
salgssted bør registreres, og at den mest hensiktsmessige løsningen er at opplysningen 
tilsvarer næringskoden som virksomhetene er registrert med i Enhetsregisteret og at disse 
hentes derfra ved registrering. Alternativt kan det legges inn en kategorisering (eksempelvis 
restaurant/kafe, gatekjøkken, bensinstasjon, kiosk osv) over ulike steder i selve registeret. 
 

Trondheim kommune mener at næringskode hentet fra Enhetsregisteret sammen med 
salgsstedets navn, adresse og postnummer vil være tilstrekkelig for å vite hva slags type sted 
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de forskjellige utsalgsstedene er, slik at kommunen på enklest mulig måte kan planlegge 
tilsyn. 
 
3. 
3.1.1.6 Salgsperiode ved midlertidig salg 

Ordningen medfører registreringsplikt for alle stedlige utsalg, også midlertidige salgssteder 
og de som kun selger tobakksvarer deler av året. Utsalg som holder åpent hele året har en 
løpende registrering. Registreringen faller bort ved opphør av virksomheten, eller skal 
slettes av virksomheten ved opphør av salg. For salgssteder som kun selger deler av året, 
ber departementet om høringsinstansenes syn på om disse bør ha en løpende registrering 
som ikke slettes med behov for ny registrering året etter. I tillegg ber de om innspill på om 
salg knyttet til arrangementer o.l. bør registreres som midlertidig salg, og om det i så tilfelle 
bør settes en grense for hva som skal anses som en spesiell hendelse eller arrangement. 
 

Trondheim kommune er enig i at salgssteder som er sesongstyrt/selger deler av året bør ha 
en løpende registrering, mens salg som knyttes til avgrensede hendelser eller 
arrangementer bør registreres som midlertidig salg. Det bør settes en grense på antall dager 
i forhold til hva som er å regne for en spesiell hendelse eller arrangement, slik at 
tilsynsmyndigheten får minst mulig problem med feilregistreringer (hvor salgsperiode ikke 
er oppgitt), og at man ikke får utført tilsyn. 
 
4. 
3.1.7 Registrering av salgsforbud 

Tilsynsmyndigheten kan etter lovendringen ilegge salgsforbud ved overtredelser av 
bestemte bestemmelser i tobakksskadeloven. Departementet spør om et eventuelt 
salgsforbud bør føres inn i registeret. Departementet sier at forbudet kun er relevant for 
den det gjelder (salgsstedet) og for tilsynsmyndigheten, slik at det derfor ikke er nødvendig 
med registrering. Bakgrunnen for dette er at det ikke er et forbud mot at salgssteder kjøper 
fra grossister som har salgsforbud eller mot at grossister selger til salgssteder som har 
salgsforbud. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om forbudet bør føres inn, 
og dersom det skal føres inn, hvem som skal være ansvarlig for å legge informasjonen inn i 
registeret. 
 

Dersom et salgsforbud ikke har noen betydning for andre enn salgsstedet selv, ser ikke 
Trondheim kommune noen grunn til at dette føres inn i registeret.  
 
5. 
3.3.3 Selve tilsynet og tilsynsfrekvens 

I forskriften foreslår departementet bestemmelser som presiserer kommunens 
tilsynsansvar, kommunens ansvar for å gi nødvendig opplæring til kontrollørene og særlige 
momenter som skal kontrolleres.  
 

Når det gjelder selve tilsynet foreslår departementet at tilsynet kan foregå åpent eller 
anonymt, men at kontrolløren alltid skal presentere seg i det tilsynet avsluttes, og redegjøre 
muntlig for sitt inntrykk. Departementet mener videre at det bør forskriftsfestes at det skal 
sendes skriftlig rapport til salgsstedet etter tilsynet, for å ivareta virksomhetenes behov for 
kontradiksjon. Bestemmelsene tilsvarer i all hovedsak alkoholforskriften §§ 9-5 og 9-6. 
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Departementet ber om høringsinstansenes syn på om rapport bør sendes til salgsstedet 
eller virksomheten, eventuelt til e- postadressen som er oppgitt under kontaktopplysninger.  
 

Trondheim kommune mener at rapport skal sendes til salgsstedet, slik det også 
fremkommer av alkoholforskriften. Ved salgs- og skjenkekontroll leverer Trondheim 
kommune skriftlig befaringsrapport på stedet ved endt kontroll, og eventuell tilleggsrapport 
sendes til stedet innen én uke etter kontrollen. Dette fungerer fint, og kommunen antar at 
samme metode vil bli brukt for tilsyn etter tobakksskadelovgivningen. 
 

Departementet viser videre til at hensikten med å innføre registrerings- og tilsynsordningen 
er økt overholdelse av tobakksskadelovgivningen. For å få til dette er det etter 
departementets syn viktig å sikre et forsvarlig nivå på tilsynsfrekvensen og at det derfor bør 
settes et minimum antall tilsyn i forskriften. Departementet foreslår at alle salgssteder skal 
kontrolleres minst en gang årlig og at kommunen skal utføre minst dobbelt så mange tilsyn 
som de har salgssteder. Et alternativ kan være å fastsette at det skal føres tilsyn med hvert 
salgssted minst annet hvert år for å gi kommunen større mulighet til å føre et risikobasert 
tilsyn. Til sammenlikning fastsetter alkoholforskriften at hvert salgs- og skjenkested skal 
kontrolleres minimum en gang i året, men at kommunen årlig skal utføre minst tre ganger så 
mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder.  
 

Trondheim kommune anbefaler at man velger en modell som gir kommunene fleksibilitet 
med hensyn til å gjennomføre tilsynene ut fra en vurdering av behov og risiko.  
 
6. 
3.6.1 Tilsynsavgift for tilsyn med detaljister 
Det ble i lovendringen vedtatt at registrerings- og tilsynsordningen skal selvfinansieres 
gjennom avgifter, jf. tobakksskadeloven § 10. For salgssteder betyr dette at kommunen kan 
kreve inn en årlig tilsynsavgift. I forhold til hvor høyt denne avgiften skal settes, anslår 
departementet at det er tilstrekkelig med gjennomsnittlig tre timer for oppfølging av tilsyn 
per salgssted per år. Samlet sett totalt ni timer per salgssted per år og en årlig avgift på 3600 
kroner. Departementet foreslår en lavere tilsynsavgift for midlertidig salg. De legger til 
grunn samme antall timer per kontroll, men samtidig er det ikke gitt at det vil bli ført tilsyn 
med alle midlertidige salgssteder. Departementet foreslår derfor at tilsynsavgiften settes til 
1200 kroner. 
 

Trondheim kommune er enige i anslaget på tidsbruk per sted. Derimot kan gjennomsnittlig 
timepris synes lav i forhold til kommunens egne beregnede timepriser. 
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Helse- og 
omsorgsdepartementet: 
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1. 
3.1.1.2 Navn, organisasjonsnummer og adresse 

I forbindelse med hvilken informasjon hvert salgssted skal registrere, anser departementet 
det som helt nødvendig at opplysninger om virksomhetens og salgsstedets navn og org. nr., 
samt adresse må registreres, for å kunne føre tilsyn. Departementet ber om 
høringsinstansenes syn på om det i tillegg må registreres hvilken kommune salgsstedet 
ligger i, eller om det er tilstrekkelig at postnummer er registrert. 
 

Med tanke på tilsynet mener Trondheim kommune at kommunene på enklest mulig måte 
må kunne ta ut en oversikt over salgssteder i sin kommune fra registeret. Slik vi ser det vil et 
felt med valg av kommune være det enkleste for å få denne oversikten.  
 
2. 
3.1.1.3 Type salgssted 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det skal registreres hva slags type 
virksomhet salgsstedet driver. Departementet antar at denne informasjonen først og fremst 
vil være nyttig for kommunene når de skal planlegge kontroll, samt gi en oversikt over 
bransjen og hvilke type steder som selger tobakksvarer. Departementet vurderer at type 
salgssted bør registreres, og at den mest hensiktsmessige løsningen er at opplysningen 
tilsvarer næringskoden som virksomhetene er registrert med i Enhetsregisteret og at disse 
hentes derfra ved registrering. Alternativt kan det legges inn en kategorisering (eksempelvis 
restaurant/kafe, gatekjøkken, bensinstasjon, kiosk osv) over ulike steder i selve registeret. 
 

Trondheim kommune mener at næringskode hentet fra Enhetsregisteret sammen med 
salgsstedets navn, adresse og postnummer vil være tilstrekkelig for å vite hva slags type sted 
de forskjellige utsalgsstedene er, slik at kommunen på enklest mulig måte kan planlegge 
tilsyn. 
 
3. 
3.1.1.6 Salgsperiode ved midlertidig salg 

Ordningen medfører registreringsplikt for alle stedlige utsalg, også midlertidige salgssteder 
og de som kun selger tobakksvarer deler av året. Utsalg som holder åpent hele året har en 
løpende registrering. Registreringen faller bort ved opphør av virksomheten, eller skal 
slettes av virksomheten ved opphør av salg. For salgssteder som kun selger deler av året, 
ber departementet om høringsinstansenes syn på om disse bør ha en løpende registrering 
som ikke slettes med behov for ny registrering året etter. I tillegg ber de om innspill på om 
salg knyttet til arrangementer o.l. bør registreres som midlertidig salg, og om det i så tilfelle 
bør settes en grense for hva som skal anses som en spesiell hendelse eller arrangement. 
 

Trondheim kommune er enig i at salgssteder som er sesongstyrt/selger deler av året bør ha 
en løpende registrering, mens salg som knyttes til avgrensede hendelser eller 
arrangementer bør registreres som midlertidig salg. Det bør settes en grense på antall dager 
i forhold til hva som er å regne for en spesiell hendelse eller arrangement, slik at 
tilsynsmyndigheten får minst mulig problem med feilregistreringer (hvor salgsperiode ikke 
er oppgitt), og at man ikke får utført tilsyn. 
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4. 
3.1.7 Registrering av salgsforbud 

Tilsynsmyndigheten kan etter lovendringen ilegge salgsforbud ved overtredelser av 
bestemte bestemmelser i tobakksskadeloven. Departementet spør om et eventuelt 
salgsforbud bør føres inn i registeret. Departementet sier at forbudet kun er relevant for 
den det gjelder (salgsstedet) og for tilsynsmyndigheten, slik at det derfor ikke er nødvendig 
med registrering. Bakgrunnen for dette er at det ikke er et forbud mot at salgssteder kjøper 
fra grossister som har salgsforbud eller mot at grossister selger til salgssteder som har 
salgsforbud. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om forbudet bør føres inn, 
og dersom det skal føres inn, hvem som skal være ansvarlig for å legge informasjonen inn i 
registeret. 
 

Dersom et salgsforbud ikke har noen betydning for andre enn salgsstedet selv, ser ikke 
Trondheim kommune noen grunn til at dette føres inn i registeret.  
 
5. 
3.3.3 Selve tilsynet og tilsynsfrekvens 

I forskriften foreslår departementet bestemmelser som presiserer kommunens 
tilsynsansvar, kommunens ansvar for å gi nødvendig opplæring til kontrollørene og særlige 
momenter som skal kontrolleres.  
 

Når det gjelder selve tilsynet foreslår departementet at tilsynet kan foregå åpent eller 
anonymt, men at kontrolløren alltid skal presentere seg i det tilsynet avsluttes, og redegjøre 
muntlig for sitt inntrykk. Departementet mener videre at det bør forskriftsfestes at det skal 
sendes skriftlig rapport til salgsstedet etter tilsynet, for å ivareta virksomhetenes behov for 
kontradiksjon. Bestemmelsene tilsvarer i all hovedsak alkoholforskriften §§ 9-5 og 9-6. 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om rapport bør sendes til salgsstedet 
eller virksomheten, eventuelt til e- postadressen som er oppgitt under kontaktopplysninger.  
 

Trondheim kommune mener at rapport skal sendes til salgsstedet, slik det også 
fremkommer av alkoholforskriften. Ved salgs- og skjenkekontroll leverer Trondheim 
kommune skriftlig befaringsrapport på stedet ved endt kontroll, og eventuell tilleggsrapport 
sendes til stedet innen én uke etter kontrollen. Dette fungerer fint, og kommunen antar at 
samme metode vil bli brukt for tilsyn etter tobakksskadelovgivningen. 
 

Departementet viser videre til at hensikten med å innføre registrerings- og tilsynsordningen 
er økt overholdelse av tobakksskadelovgivningen. For å få til dette er det etter 
departementets syn viktig å sikre et forsvarlig nivå på tilsynsfrekvensen og at det derfor bør 
settes et minimum antall tilsyn i forskriften. Departementet foreslår at alle salgssteder skal 
kontrolleres minst en gang årlig og at kommunen skal utføre minst dobbelt så mange tilsyn 
som de har salgssteder. Et alternativ kan være å fastsette at det skal føres tilsyn med hvert 
salgssted minst annet hvert år for å gi kommunen større mulighet til å føre et risikobasert 
tilsyn. Til sammenlikning fastsetter alkoholforskriften at hvert salgs- og skjenkested skal 
kontrolleres minimum en gang i året, men at kommunen årlig skal utføre minst tre ganger så 
mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder.  
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Trondheim kommune anbefaler at man velger en modell som gir kommunene fleksibilitet 
med hensyn til å gjennomføre tilsynene ut fra en vurdering av behov og risiko.  
 
6. 
3.6.1 Tilsynsavgift for tilsyn med detaljister 
Det ble i lovendringen vedtatt at registrerings- og tilsynsordningen skal selvfinansieres 
gjennom avgifter, jf. tobakksskadeloven § 10. For salgssteder betyr dette at kommunen kan 
kreve inn en årlig tilsynsavgift. I forhold til hvor høyt denne avgiften skal settes, anslår 
departementet at det er tilstrekkelig med gjennomsnittlig tre timer for oppfølging av tilsyn 
per salgssted per år. Samlet sett totalt ni timer per salgssted per år og en årlig avgift på 3600 
kroner. Departementet foreslår en lavere tilsynsavgift for midlertidig salg. De legger til 
grunn samme antall timer per kontroll, men samtidig er det ikke gitt at det vil bli ført tilsyn 
med alle midlertidige salgssteder. Departementet foreslår derfor at tilsynsavgiften settes til 
1200 kroner. 
 

Trondheim kommune er enige i anslaget på tidsbruk per sted. Derimot kan gjennomsnittlig 
timepris synes lav i forhold til kommunens egne beregnede timepriser. 
 
 

 

Sak PS 207/17   
 

Familiehjem SOS barnebyer  
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet tar saken til orientering, og gir sin tilsutning til utvikling av Familiehjem i 
Trondheim kommune etter modell fra SOS barnebyer. 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt til neste møte, jf konstitueringa av møtet. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Følgende innstilling følger saken: 
Formannskapet tar saken til orientering, og gir sin tilsutning til utvikling av Familiehjem i 
Trondheim kommune etter modell fra SOS barnebyer. 
 
 

 

Sak PS 208/17   
 

Kommunal garanti Trolla IL - Trollabanen  
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar å stille garanti for banklån for Trolla IL på maksimalt 300 000 kroner. 
Lånet skal brukes til finansiering av kunstgressflate på Trollabanen. 
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Det stilles følgende betingelser for garantien på banklånet:  

1. Garantiansvar utgjør maksimum 300 000 kroner.  

2. Garantiansvaret utgjør kun hovedstolen.  

3. Garantien gis ved simpel kausjon.  

4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en 
forutsetning at kommunale tilskudd, spillemidler og momskompensasjon i sin helhet 
benyttes til nedbetaling av lånet.  

5. Lånets løpetid er på maksimalt 30 år.  

6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å 
være nedbetalt. 

 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
Formannskapet vedtar å stille garanti for banklån for Trolla IL på maksimalt 300 000 kroner. 
Lånet skal brukes til finansiering av kunstgressflate på Trollabanen. 

 
Det stilles følgende betingelser for garantien på banklånet:  

1. Garantiansvar utgjør maksimum 300 000 kroner.  

2. Garantiansvaret utgjør kun hovedstolen.  

3. Garantien gis ved simpel kausjon.  

4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en 
forutsetning at kommunale tilskudd, spillemidler og momskompensasjon i sin helhet 
benyttes til nedbetaling av lånet.  

5. Lånets løpetid er på maksimalt 30 år.  

6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å 
være nedbetalt. 

 
 

 

Sak PS 209/17   
 

Høring - Forslag om å oppheve krav om konsesjon for framvisning av film 
(kinokonsesjon)  
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Forslag til vedtak: 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til 
Kulturdepartementets forslag om å oppheve krav om konsesjon for framvisning av film 
(kinokonsesjon): 
 

1. Det er positivt at Kulturdepartementet sender spørsmålet om avvikling av 
konsesjonsordningen for visning av film og videogram på bred høring, men 
formannskapet i Trondheim kommune beklager at departementet ikke har invitert 
kommunene som høringsinstans i denne høringen.  
 

2. Det utsendte høringsnotatet gir ikke et godt nok grunnlag til å vurdere om 
konsesjonsordningen for film og videogram bør opphøre eller videreføres. I dette 
inngår også om den bør begrunnes i andre vilkår enn det som gjelder i dag.  
 
Før det fattes vedtak om ordningen skal avvikles eller videreføres, mener 
formannskapet at departementet bør gjennomføre en ny undersøkelse og gå i dialog 
med kommunene. Det er ikke gjennomført noen undersøkelse siden 2001 og 
endringene knyttet til visning av film og andre audiovisuelle uttrykk har vært 
dramatiske de siste tiårene. 
 

3. Formannskapet etterlyser en vurdering av konsesjonsordningen opp mot Meld. St. 
30 (2014-2015) En framtidsrettet filmpolitikk. Jf. blant annet kapittel 8, som omtaler 
behovet for å tilrettelegge for at filmene når fram til sitt publikum og for at publikum 
skal kunne foreta et informert valg. 

 
4. Det er interessant og nødvendig at konsekvensene av endringene i Grunnlovens § 

100 utredes nærmere. Dette gjelder hensynet til det som er ytringsfremmende og 
det som er samfunnsbeskyttende, samt hvilke konsekvenser dette har for å 
opprettholde en konsesjonsordning som fastsetter kulturpolitiske og/eller andre 
vilkår knyttet til film. I tillegg bør det drøftes hvorvidt Grunnloven skal kunne åpne 
for å stille kulturpolitiske vilkår der markedsforholdene gjør det umulig å bevare et 
tilbud med tilstrekkelig bredde og kvalitet. Behovet for regelverk må dessuten 
vurderes i forhold til konsekvensene av teknologiutvikling, digitalisering og tilgang til 
audiovisuelt innhold på ulike plattformer. 
 

5. Den kulturpolitiske begrunnelsen i den kommunale konsesjonsordningen har hatt til 
hensikt å sikre befolkningen tilgang til et mangfold av film og det er fortsatt 7 av 10 
innbyggere som bruker kinoenes kulturtilbud. Kinomarkedet preges fortsatt av 
seriøse kommunale og private aktører der det er en forutsetning at de kan 
konkurrere på like vilkår. Det kan bli krevende å opprettholde kulturpolitiske vilkår 
for kommunale kinoer dersom vilkårene ikke er like for alle aktører. På lengre sikt 
kan konsekvensen bli at formidling av film og andre audiovisuelle uttrykk som 
kulturuttrykk, blir et større offentlig ansvar. 

 
6. Konsesjonsordningen som kontrollinstrument: Bystyret i Trondheim vedtok i 2009 at 

det skal stilles krav til alle innehavere av konsesjon for visning av film i 
næringsvirksomhet om at de skal avgi rapport for hvordan konsesjonsinnehaver 
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oppfyller de kulturpolitiske kravene som stilles i konsesjonsvilkårene hvert år, 
gjennom styrets årsberetning.  

 
Behandling: 
Marek Jasinski (Ap), forslag pva Ap, SV, MDG, KrF, V, SP 

Alternativ til punkt 1: 
Trondheim kommune mener konsesjonsordningen for visning av film og videogram burde 
opprettholdes slik at kommuner har anledning til å sikre et bredt tilbud av film til alle 
aldersgrupper. Kinofilm er en viktig del av det lokale kulturtilbudet og konsesjonsordningen 
bidrar til å styrke mangfoldet av både norsk og internasjonal film som vises. Trondheim 
kommune vil understreke at konsesjonsordningen er et viktig verktøy for kommunen sin 
brede satsing på barne- og ungdomskultur. 
 

Alternativ til punkt 2: 
Trondheim kommune er kritisk til at et spørsmål om avvikling av konsesjonsordningen 
sendes på høring uten å invitere kommuner som høringsinstans, og at det heller ikke er 
gjennomført en undersøkelse på over 15 år som kan være et faglig grunnlag for høringen. 
Trondheim kommune mener det utsendte høringsnotatet ikke er godt nok grunnlag for en 
vurdering av konsesjonsordningen. 
 

Geirmund Lykke (KrF), forslag pva KrF, AP, MDG, SV, V, SP 

Forslag til tillegg til pkt 5 pva KrF, Ap, V, SV, MDG og Sp: 
Fri etablering uten konsesjon kan bety visningssteder som bare viser den mest kommersielt 
lønnsomme filmen eller etablering av kinoer som eies av rettighetshavere av film, som bare 
vil vise egne filmer.  Resultatet kan bli svekket økonomi og nedleggelse av kinoer med bredt 
repertoar, og et dårligere filmtilbud for publikum etter en tid. Trondheim kommune advarer 
mot dette. 
 
Berit Tiller (H), forslag 

Forslag til nytt pkt 2 som alternativ til innstillingens pk 2 - 6 

Formannskapet mener kravet om konsesjon for framvisning av film må oppheves. De 
opprinnelige begrunnelsene for konsesjonsordningen er ikke tilstrekkelig tungtveiende til å 
begrunne et så inngripende tiltak. 
 

Votering 
Innstillingas pkt 1 falt mot to stemmer (2H) 
Jasinskis forslag pkt 1 ble vedtatt mot tre stemmer (2H, FrP) 
Innstillingas pkt 2 fikk ingen stemmer og falt 
Jasinskis forslag pkt 2 ble vedtatt mot to stemmer (2H) 
Innstillingas øvrige punkt ble vedtatt mot tre stemmer (2H, FrP) 
Tillers forslag falt mot tre stemmer (2H, FrP) 
Lykkes forslag ble vedtatt mot tre stemmer (2H, FrP) 
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Vedtak 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til 
Kulturdepartementets forslag om å oppheve krav om konsesjon for framvisning av film 
(kinokonsesjon): 
 

1. Trondheim kommune mener konsesjonsordningen for visning av film og videogram 
burde opprettholdes slik at kommuner har anledning til å sikre et bredt tilbud av film 
til alle aldersgrupper. Kinofilm er en viktig del av det lokale kulturtilbudet og 
konsesjonsordningen bidrar til å styrke mangfoldet av både norsk og internasjonal 
film som vises. Trondheim kommune vil understreke at konsesjonsordningen er et 
viktig verktøy for kommunen sin brede satsing på barne- og ungdomskultur. 
 

2. Trondheim kommune er kritisk til at et spørsmål om avvikling av 
konsesjonsordningen sendes på høring uten å invitere kommuner som 
høringsinstans, og at det heller ikke er gjennomført en undersøkelse på over 15 år 
som kan være et faglig grunnlag for høringen. Trondheim kommune mener det 
utsendte høringsnotatet ikke er godt nok grunnlag for en vurdering av 
konsesjonsordningen. 
 

3. Formannskapet etterlyser en vurdering av konsesjonsordningen opp mot Meld. St. 
30 (2014-2015) En framtidsrettet filmpolitikk. Jf. blant annet kapittel 8, som omtaler 
behovet for å tilrettelegge for at filmene når fram til sitt publikum og for at publikum 
skal kunne foreta et informert valg. 

 
4. Det er interessant og nødvendig at konsekvensene av endringene i Grunnlovens § 

100 utredes nærmere. Dette gjelder hensynet til det som er ytringsfremmende og 
det som er samfunnsbeskyttende, samt hvilke konsekvenser dette har for å 
opprettholde en konsesjonsordning som fastsetter kulturpolitiske og/eller andre 
vilkår knyttet til film. I tillegg bør det drøftes hvorvidt Grunnloven skal kunne åpne 
for å stille kulturpolitiske vilkår der markedsforholdene gjør det umulig å bevare et 
tilbud med tilstrekkelig bredde og kvalitet. Behovet for regelverk må dessuten 
vurderes i forhold til konsekvensene av teknologiutvikling, digitalisering og tilgang til 
audiovisuelt innhold på ulike plattformer. 
 

5. Den kulturpolitiske begrunnelsen i den kommunale konsesjonsordningen har hatt til 
hensikt å sikre befolkningen tilgang til et mangfold av film og det er fortsatt 7 av 10 
innbyggere som bruker kinoenes kulturtilbud. Kinomarkedet preges fortsatt av 
seriøse kommunale og private aktører der det er en forutsetning at de kan 
konkurrere på like vilkår. Det kan bli krevende å opprettholde kulturpolitiske vilkår 
for kommunale kinoer dersom vilkårene ikke er like for alle aktører. På lengre sikt 
kan konsekvensen bli at formidling av film og andre audiovisuelle uttrykk som 
kulturuttrykk, blir et større offentlig ansvar.  Fri etablering uten konsesjon kan bety 
visningssteder som bare viser den mest kommersielt lønnsomme filmen eller 
etablering av kinoer som eies av rettighetshavere av film, som bare vil vise egne 
filmer.  Resultatet kan bli svekket økonomi og nedleggelse av kinoer med bredt 
repertoar, og et dårligere filmtilbud for publikum etter en tid. Trondheim kommune 
advarer mot dette. 
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6. Konsesjonsordningen som kontrollinstrument: Bystyret i Trondheim vedtok i 2009 at 

det skal stilles krav til alle innehavere av konsesjon for visning av film i 
næringsvirksomhet om at de skal avgi rapport for hvordan konsesjonsinnehaver 
oppfyller de kulturpolitiske kravene som stilles i konsesjonsvilkårene hvert år, 
gjennom styrets årsberetning.  

 
 

 

Sak PS 210/17   
 

Orientering om samkjørt oppfølging av enhetene  
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet tar rapporteringen om samkjørt oppfølging av enhetene innen 
eldreomsorgen som resultat av den styrkede ledelsen i kommunen til orientering. 
 
Behandling: 
Marte Løvik (Sp), forslag pva SP, Ap, MDG, SV, KrF, V 

Tilleggsforslag 
Formannskapet ber rådmann sikre arenaer som også muliggjør en erfaringsutveksling og 
kompetanseoverføring mellom enhetene og hos de ulike ledelsesnivåene på enhetene 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
Løviks forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
Formannskapet tar rapporteringen om samkjørt oppfølging av enhetene innen 
eldreomsorgen som resultat av den styrkede ledelsen i kommunen til orientering. 
 
Formannskapet ber rådmann sikre arenaer som også muliggjør en erfaringsutveksling og 
kompetanseoverføring mellom enhetene og hos de ulike ledelsesnivåene på enhetene 
 
 

 

Sak PS 211/17   
 

Trondheim som Smart by - orientering om status i arbeidet  
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt til neste møte, jf konstitueringa av møtet. 
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Vedtak 
Saken utsettes. 
 
Følgende innstilling følger saken. 
Formannskapet tar saken til orientering. 
 
 

 

Sak PS 212/17   
 

Kvartalsrapport Q2-2017 Metrobuss  
 
 
Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar kvartalsrapporten fra Metrobussprosjektet til orientering. 
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 

Formannskapet tar kvartalsrapporten fra Metrobussprosjektet til orientering. 
 
 

 

Sak PS 213/17   
 

Endringer for Miljøpartiet De Grønne  
 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende endringer gjøres for MDG f.o.m. 09.09.17 t.o.m. 09.09.18: 
 
Ola Lund Renolen (MDG) velges som fast medlem til Trondheim Havn IKS, 
representantskapet. 
Line Fjørstad (MDG) velges som vara for Ola Lund Renolen til Trondheim Havn IKS, 
representantskapet. 
Ola Lund Renolen (MDG) velges som juryleder til Trondheim kommunes energisparepris. 
Ola Lund Renolen (MDG) velges som vararepresentant til Trondheim kommunes 
byggeskikkpris.  
Ola Lund Renolen (MDG) velges som medlem til Internasjonalt utvalg.  
Ola Lund Renolen (MDG) velges som fast medlem til Partsammensatt utvalg: Klæbu og 
Trondheim kommuner.  
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Line Fjørstad (MDG) velges som vara for Ola Lund Renolen til Partssammensatt utvalg: 
Klæbu og Trondheim. 
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
Følgende endringer gjøres for MDG f.o.m. 09.09.17 t.o.m. 09.09.18: 
 
Ola Lund Renolen (MDG) velges som fast medlem til Trondheim Havn IKS, 
representantskapet. 
Line Fjørstad (MDG) velges som vara for Ola Lund Renolen til Trondheim Havn IKS, 
representantskapet. 
Ola Lund Renolen (MDG) velges som juryleder til Trondheim kommunes energisparepris. 
Ola Lund Renolen (MDG) velges som vararepresentant til Trondheim kommunes 
byggeskikkpris.  
Ola Lund Renolen (MDG) velges som medlem til Internasjonalt utvalg.  
Ola Lund Renolen (MDG) velges som fast medlem til Partsammensatt utvalg: Klæbu og 
Trondheim kommuner.  
Line Fjørstad (MDG) velges som vara for Ola Lund Renolen til Partssammensatt utvalg: 
Klæbu og Trondheim. 
 
 

 

Sak PS 214/17   
 

Fv. 704 - Referansegruppe prosjektet. Valg av representant for politisk 
deltakelse  
 
 
Forslag til vedtak: 
NN velges som representant for politisk deltakelse til FV. 704 – Referansegruppe prosjekt. 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt til neste møte, jf konstitueringa av møtet. 
 
Vedtak 
Saken utsettes. 
 
Følgende innstilling følger saken: 
NN velges som representant for politisk deltakelse til FV. 704 – Referansegruppe prosjekt. 
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Sak FO 105/17   
 

Eventuelt - Pressens adgang til Rådhuset - fra Ingrid Skjøtskift (H)  
 
Behandling: 
Ingrid Skjøtskift (H), forslag 

1. Formannskapet mener at rådhuset skal være mest mulig åpent for alle. Journalister 
skal ha utstrakt adgang til rådhuset. Praksisen i Trondheim skal ikke være mer lukket 
enn i Oslo rådhus og på Stortinget. 

2. Formannskapet mener at journalister med gyldig pressekort skal ha adgang til 
rådhuset innenfor rådhusets åpningstid (betjent resepsjon). Adgangen skal ikke være 
betinget av avtale med navngitt(e) person(er) eller knyttet til at det avholdes 
offentlige møter. 

 
Votering. 
Skjøtskifts forslag ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 

1. Formannskapet mener at rådhuset skal være mest mulig åpent for alle. Journalister 
skal ha utstrakt adgang til rådhuset. Praksisen i Trondheim skal ikke være mer lukket 
enn i Oslo rådhus og på Stortinget. 

2. Formannskapet mener at journalister med gyldig pressekort skal ha adgang til 
rådhuset innenfor rådhusets åpningstid (betjent resepsjon). Adgangen skal ikke være 
betinget av avtale med navngitt(e) person(er) eller knyttet til at det avholdes 
offentlige møter. 

 
 

 

Sak FO 106/17   
 

Eventuelt - Tonstadbrinken Bofellesskap - fra Sissel Trønsdal (Ap)  
 
Behandling: 
Kommunaldirektør Helge Garåsen besvarte spørsmålet. 
 
        
 

Sak FO 107/17   
 

Eventuelt - Følger av Tingrettsdom av 21. juli 2017, om reguleringsplan for 
Lian og Kystadmarka - fra Ingrid Skjøtskift (H)  
 
Behandling: 
Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen besvarte spørsmålet. 
 
Ingrid Skjøtskift (H), forslag pva Frp og H: 



 
Trondheim kommune 
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Formannskapet ber om at det snarest settes i gang et arbeid for å revidere 
reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka som ble vedtatt i 2008. Formålet er å rette opp 
urett som følge av feil faktum, usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet i forbindelse med 
endring av reguleringsstatus for enkelteiendommer på Lian. 
 

Formannskapet understreker at arbeidet skal bidra til at beboere og grunneiere på Lian 
opplever at Trondheim kommune legger likebehandling og forholdsmessighet til grunn. 
 

Formannskapet understreker at alle som på lovlig vis har bygget på sine eiendommer har 
rett til trygghet og forutsigbarhet for fremtidig bruk av eiendommene. Eiendommer som i 
dag er regulert til boligformål skal ikke endre reguleringsstatus. 
 
Votering 
Skjøtskfts forslag, første og andre avsnitt, falt mot fire stemmer (2H, FrP, MDG) 
Skjøtskifts forslag, tredje avsnitt, falt mot tre stemmer (2H, FrP) 
 
        
 

Sak FO 108/17   
 

Eventuelt - Orientering fra kommunaldirektør Ola By Rise om status 
ferdigstillelse av opplæringsbassengene ved Pirbadet  
 
Behandling: 
Kommunaldirektør Ola By Rise orienterte om saken. 
 
        
 

Sak FO 109/17   
 

Eventuelt - Kvinner i brann og beredskap - forslag fra Hilde Opoku (MDG)  
 
Behandling: 
Hilde Opokus forslag: 
Rådmannen bes utarbeide et forslag/initiativ til en nasjonal rekrutteringskampanje, som 
forutsetter bedre tilrettelegging for kvinner i brann og beredskap og som inkluderer 
holdningsarbeide. Forslaget bes løftes gjennom KS-storbynettverk. 
 
Votering  
Opokus forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
Rådmannen bes utarbeide et forslag/initiativ til en nasjonal rekrutteringskampanje, som 
forutsetter bedre tilrettelegging for kvinner i brann og beredskap og som inkluderer 
holdningsarbeide. Forslaget bes løftes gjennom KS-storbynettverk. 
 
 



 
Trondheim kommune 
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Sak FO 110/17   
 

Eventuelt - Orientering fra rådmann Morten Wolden om finansiering av nye 
Spektrum  
 
Behandling: 
Rådmann Morten Wolden orienterte om saken. 
 
            
 

Sak FO 111/17   
 

Eventuelt - Orientering fra kommunaldirektør Helge Garåsen om hvordan 
sommeren har forløpt mht sykepleierdekningen i sommer  
 
Behandling: 
Kommunaldirektør Helge Garåsen orienterte om saken. 
 
         
 

 

 

Møtet hevet kl 11.25 
 
 
 
Hilde Opoku 
Varaordfører 
 
         Knut Ole Bleke 
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