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VEDTAK:
Evaluering og status for økonomi og prosjektgjennomføring i Miljøpakken tas til orientering.
Omdisponeringer foretatt i 2014 innarbeides i revidert handlingsprogram 2015-18 (24).
Bystyret ber om at det blir foretatt nye trafikktellinger i Innherredsveien for å måle effekten
av Strindheimtunnelen.
FLERTALLSMERKNAD - MDG, Ap, SV, KrF, Sp, PP, V, H:
Bystyret ønsker at Trondheim kommune skal øke innsatsen for å redusere utslippene fra
kommunens eget transportarbeid.
FLERTALLSMERKNAD – R, H, PP, V, SV, Sp, KrF, Ap, MDG:
Det viktigste målet er reduksjon av CO2-utslipp fra transport på 20% fra 2008 til 2018. Det
opplyses at det ikke lages beregninger på dette lenger fra SSB, og at utgangspunktet fra 2008
er usikkert. Dette er uakseptabelt. Dersom rådmannen ikke med sikkerhet kan si at slike
beregninger igjen kommer i gang innen rimelig tid, må rådmannen arbeide ut en plan for
egne beregninger lokalt.

Behandling:
Jan Bojer Vindheim (MDG) endring av flertallsmerknad:
Bystyret ønsker at Trondheim kommune skal øke innsatsen for å redusere utslippene fra
kommunens eget transportarbeid.
Arne Byrkjeflot (R) merknad pva R:
Det viktigste målet er reduksjon av CO2-utslipp fra transport på 20% fra 2008 til 2018. Det
opplyses at det ikke lages beregninger på dette lenger fra SSB, og at utgangspunktet fra 2008
er usikkert. Dette er uakseptabelt. Dersom rådmannen ikke med sikkerhet kan si at slike
beregninger igjen kommer i gang innen rimelig tid, må rådmannen arbeide ut en plan for
egne beregninger lokalt.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KrF, Sp, PP, V, H sluttet seg til merknaden fra MDG, som dermed erstatter
flertallsmerknaden fra byutviklingskomiteen.
H, PP, V, SV, Sp, KrF, Ap, MDG sluttet seg til merknaden fra R.
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