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VEDTAK:
1. Bystyret vedtar Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020
2. Bystyret ber rådmannen konkretisere områdeprogrammet årlig gjennom forslaget til
handlings- og økonomiplan, og budsjett.
3. Bystyret ber rådmannen avsette ressurser årlig til gjennomføring av områdeprogrammet
gjennom forslaget til handlings- og økonomiplan, og budsjett.
4. Bystyret ber Rådmannen legge spesiell vekt på å få etablert en kulturarena i området
som også kan ha en bydelshusfunksjon. Dette bør skje i samarbeid med
fylkeskommunen og lokaliseres til den videregående skolen.
5. Det er avgjørende at innbyggerne i området engasjeres aktivt i utforming og prioritering
av tiltak, bl.a. gjennom bruk av folkemøter og digital forslagskasse
6. Bystyret ber rådmannen vurdere om et leie-før-eie prosjekt kan realiseres i området.
7. Bystyret ber rådmannen ha fokus på alternativ og mangfoldig boligstruktur i området,
ved ytterligere regulering til bolig.
8. Bystyre ber rådmannen sikre barn og unges involvering ytterligere i det videre arbeidet
med planen
9. Bystyre mener helsestasjon må inkluderes og tydeliggjøres som deltakere i
områdeløftet.
10. Bystyret støtter Fylkeskommunens ønske om å videreutvikle fagsammensetningen ved
den nye videregående skolen slik at nye retninger og eventuelt annen fagutdannelse kan
tilbys.
11. Bystyret ber rådmannen fortsette det gode samarbeidet som denne saken viser mellom
fylkeskommunen og Trondheim kommune, og bør se på muligheten for felles
fagsamarbeid og andre effekter av at skolene ligger nært hverandre
12. Rådmannen bes innen kort tid ta kontakt med eierne i senterområdet for å få igangsatt
utviklingen av vedtatt reguleringsplan for park i området.
13. Bystyret ber rådmannen sikre at hovedmål om en inkluderende bydel er ivaretatt, ved et
godt og faglig fundert morsmålstilbud til tospråklige og at voksenressurser i
barnehagene innen språk tas i bruk.
14. Bystyret ber om at vedtak om livslang læring og kompetanseutvikling fra sak 145/12
"Arbeidet med levekårsutjevning", vedtakspunkt 3, innarbeides i Hovedmål pkt.6.2.
15. Bystyret forventer at kunnskaper og erfaringer fra områdeprogrammet, både når det
gjelder metodikk og organisering, bør vurderes i.f.t. lignende arbeid i resten av
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kommunen.
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, Ap, SV, MDG, V, KrF, Sp, PP, R:
Bystyret mener det er viktig å se et fremtidig kultursenter i bydelen i sammenheng med
behovene for Musikklinja på den videregående skolen.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, KrF, MDG, Sp, H, R, PP, V, FrP:
Bystyret berømmer satsingen som er gjort av regjeringen og kommunen når det gjelder
områdeløft Saupstad-Kolstad. Områdeløftet har stor betydning for Saupstad/Kolstad spesielt
og Trondheim generelt.
Visjonene og målene i satsingen er resultat av godt samarbeid med aktørene i området,
både offentlige og private. Områdeløftet bes tilknytte seg de samarbeidspartnere som anses
nødvendig. Organisering og struktur er basert på erfaringer fra tilsvarende satsninger og på
kunnskap utviklet i forprosjektet. Grunnlaget for å sikre at en lykkes med arbeidet er lagt.
Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Trondheim kommune om ny videregående skole
muliggjør etablering av en kulturarena til beste for bydelen. På samme måte vil økt
hallkapasitet gi idretten i området nye muligheter. Frigitt areal vil legge til rette for mer
variert boligbygging som vil kunne gi større bredde når det gjelder
befolkningssammensetningen i bydelen.

Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo:
1. Nytt kulepunkt under 8.2:
Styrke offentlig infrastruktur i området, ved å sikre lokalisering av ny videregående
skole, idrettshall og ungdomsskole i umiddelbar nærhet av hverandre.
2. Nytt kulepunkt under 9.2:
Gjennom samarbeidsavtaler la idrettslag og frivillige organisasjoner utføre enkle drift- og
vedlikeholdsoppgaver for kommunen, slik idrettslag i dag bidrar til drift av idrettshaller.
Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet merknad pva FrP:
1. Et av effektmålene i områdeprogrammet sier at barnehager og skoler skal bli så
attraktive at flere etnisk norsk foreldre ønsker barnehage/skoleplass i bydelen.
Merknadsstillerne erkjenner at det vil ta noen tid å endre befolkningssammensetning og
boligstruktur i området, og mener derfor at fritt skolevalg må vurderes som et tiltak.
2. Merknadsstillerne mener det må prioriteres investeringer i området, for å sikre god
fremdrift i prosjektet med områdeløft. Vi ber derfor rådmannen søke å forsere bygging
av ny ungdomsskole i området, gjennom nødvendige grep i økonomiplanen
John Stene (Ap) foreslo pva Ap, SV, KrF, MDG, Sp:
Alternativt pkt 4: Bystyret ber Rådmannen legge spesiell vekt på å få etablert en kulturarena
i området som også kan ha en bydelshusfunksjon. Dette bør skje i samarbeid med
fylkeskommunen og lokaliseres til den videregående skolen.
Nytt pkt 7: Bystyret ber rådmannen ha fokus på alternativ og mangfoldig boligstruktur i
området, ved ytterligere regulering til bolig.
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Nytt pkt 8. Bystyre ber rådmannen sikre barn og unges involvering ytterligere i det videre
arbeidet med planen
Nytt pkt 9. Bystyre mener helsestasjon må inkluderes og tydeliggjøres som deltakere i
områdeløftet.
Nytt pkt 10: Bystyret støtter Fylkeskommunens ønske om å videreutvikle
fagsammensetningen ved den nye videregående skolen slik at nye retninger og eventuelt
annen fagutdannelse kan tilbys.
Nytt pkt 11: Bystyret ber rådmannen fortsette det gode samarbeidet som denne saken viser
mellom fylkeskommunen og Trondheim kommune, og bør se på muligheten for felles
fagsamarbeid og andre effekter av at skolene ligger nært hverandre
Nytt pkt 12: Rådmannen bes innen kort tid ta kontakt med eierne i senterområdet for å få
igangsatt utviklingen av vedtatt reguleringsplan for park i området.
Nytt pkt 13: Bystyret ber rådmannen sikre at hovedmål om en inkluderende bydel er
ivaretatt, ved et godt og faglig fundert morsmålstilbud til tospråklige og at voksenressurser i
barnehagene innen språk tas i bruk.
Nytt pkt 14: Bystyret ber om at vedtak om livslang læring og kompetanseutvikling fra sak
145/12 "Arbeidet med levekårsutjevning", vedtakspunkt 3, innarbeides i Hovedmål pkt.6.2.
Nytt pkt 15: Bystyret forventer at kunnskaper og erfaringer fra områdeprogrammet, både
når det gjelder metodikk og organisering, bør vurderes i.f.t. lignende arbeid i resten av
kommunen.
John Stene (Ap) fremmet merknad pva Ap, SV, KrF, MDG, Sp:
Bystyret berømmer satsingen som er gjort av regjeringen og kommunen når det gjelder
områdeløft Saupstad-Kolstad. Områdeløftet har stor betydning for Saupstad/Kolstad spesielt
og Trondheim generelt.
Visjonene og målene i satsingen er resultat av godt samarbeid med aktørene i området,
både offentlige og private. Områdeløftet bes tilknytte seg de samarbeidspartnere som anses
nødvendig. Organisering og struktur er basert på erfaringer fra tilsvarende satsninger og på
kunnskap utviklet i forprosjektet. Grunnlaget for å sikre at en lykkes med arbeidet er lagt.
Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Trondheim kommune om ny videregående skole
muliggjør etablering av en kulturarena til beste for bydelen. På samme måte vil økt
hallkapasitet gi idretten i området nye muligheter. Frigitt areal vil legge til rette for mer
variert boligbygging som vil kunne gi større bredde når det gjelder
befolkningssammensetningen i bydelen.
Yngve Brox (H) foreslo:
Alt etter komma i punkt 6 i innstillingen strykes, slik at punktet blir slik:
Bystyret ber rådmannen vurdere om et leie-før-eie prosjekt kan realiseres i området.
Joakim Strand (H) fremmet merknad pva H:
Bystyret vil påpeke at et helhetlig samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune i
forbindelse med byggingen av ny Heimdal videregående skole på Saupstad vil styrke
området. Bygging av flere hallflater vil både gi en god halldekning på Saupstad og Kolstad,
men vil også gi et bedre tilbud til nabobydelene og slik bidra til å fjerne de barrierene som i
dag eksisterer mellom bydelene.
Votering:
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Innstillingen unntatt pkt 4 og 6 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 4 og Stenes forslag til pkt 4 ble Stenes
forslag enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 6 første del (=Brox’ forslag) ble vedtatt mot 6 stemmer (6FrP).
Innstillingen pkt 6 andre del fikk 2 stemmer (2KrF) og falt.
Andreassens forslag 1 fikk 27 stemmer (18H, 6FrP, 2KrF, 1PP) og falt.
Andreassens forslag 2 fikk 25 stemmer (18H, 6FrP, 1PP) og falt.
Stenes forslag unntatt nytt pkt 7-12, 14-15 ble enstemmig vedtatt.
Stenes forslag nytt pkt 13 ble vedtatt mot 25 stemmer (18H, 6FrP, 1PP).
V, KrF, Sp, PP, R sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
Ingen flere sluttet seg til merknad 1 fra FrP (mindretallsmerknad).
Ingen flere sluttet seg til merknad 2 fra FrP (mindretallsmerknad).
H, R, PP, V, FrP sluttet seg til merknaden fra Ap m fl.
FrP, PP, V sluttet seg til merknaden fra H (mindretallsmerknad).
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