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VEDTAK:
1. Grønn Barneby skal videreføres og videreutvikles for å fremme miljø- og folkehelse i
undervisningen i skoler og barnehager i Trondheim innenfor eksisterende rammer.
Grønn Barnebys folkehelsesatsing på kosthold skal delvis finansieres av folkehelsemidler
i 2013.
Bystyret ber rådmannen vurdere om barnehager og skoler i større grad kan inkludere
trafikkatferd og trafikksikkerhet i sitt arbeid med Grønt Flagg. Dette må ses i
sammenheng med Trafikksikkerhetsplanen med skolevegrapporten, og prosjektet Aktiv
skoleveg som har både folkehelse og trafikksikkerhet som tema.
2. Formannskapet vedtar de foreslåtte mål og tiltak for Grønn Barneby fram mot 2020
3. Grønn Barnebys miljøpris skifter navn til Grønn Barnebys pris. Det deles ut én pris hvert
år slik at prisen går til barnehage, barneskole og ungdomsskole hvert tredje år. Leder av
oppvekstkomiteen er leder av juryen for Grønn Barnebys pris.
4. Det er et mål at alle våre skoler og barnehager skal være tilsluttet Grønn barneby, også
de private. Derfor bes rådmannen sørge for at kommunale enheter er tilsluttet
programmet og samtidig sterkt oppfordre alle private enheter om å tilslutte seg til
Grønn barneby.

Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo tillegg til pkt 1:
Bystyret ber rådmannen vurdere om barnehager og skoler i større grad kan inkludere
trafikkatferd og trafikksikkerhet i sitt arbeid med Grønt Flagg. Dette må ses i sammenheng
med Trafikksikkerhetsplanen med skolevegrapporten, og prosjektet Aktiv skoleveg som har
både folkehelse og trafikksikkerhet som tema.
John Stene (Ap) foreslo pva Ap, SV og KrF slikt tilleggsforslag:
Det er et mål at alle våre skoler og barnehager skal være tilsluttet Grønn barneby, også de
private. Derfor bes rådmannen sørge for at kommunale enheter er tilsluttet programmet og
samtidig sterkt oppfordre alle private enheter om å tilslutte seg til Grønn barneby.
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Votering
Innstillinga pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Dahlberg Hauges tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillinga pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Stenes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
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