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Innledning
2020 har vært et spesielt år. Samtlige tjenesteområder i kommunen er i større eller mindre 
grad berørt av koronapandemien, og situasjonen preger hele samfunnet. De rødgrønne parti-
ene ønsker å innlede årets budsjett med å rette en stor takk til alle våre medarbeidere i kom-
munen, og til alle frivillige i ulike organisasjoner, som har bidratt til å gjøre den situasjonen vi 
står i håndterlig. 

Frontsoldatene i kampen mot smittespredning av koronaviruset, som har jobbet med kom-
munikasjon ut til befolkningen, omdisponering av personell, testing og smittesporing, fortje-
ner en helt egen takk. Uten alle disse kunne situasjonen sett mye verre ut for oss alle. Som 
samfunn og individer påvirkes vi alle av konsekvensene av pandemien i form av økt arbeids-
ledighet, bekymring for framtida, økt ensomhet, begrensninger på reising og kontakt med 
nettverk og familie. Vi ser alle frem til vi igjen kan leve uten bekymring for koronasmitte.

Det har vært god kontroll på smitten i Trondheim. Ingen kan vite helt sikkert hva dette skyl-
des, kanskje har vi hatt noe flaks, men vi tror mye skyldes at alle i byen sammen har deltatt i 
denne spesielle dugnaden. Det er blitt vist smidighet og samarbeidsvilje når det kommer til 
de stadige endringene og begrensningene som pandemien har ført med seg.

Vi vet fortsatt ikke hvordan ettervirkningene av pandemien vil utarte seg. Flere bransjer er 
rammet hardt og vi har en stor arbeidsledighet innenfor enkelte næringer. Det som er ekstra 
bekymringsfullt, er at unge arbeidstakerne rammes i stor grad. Vi har en nedkjøling i økono-
mien som er langt høyere en det vi hadde i forbindelse med finanskrisen. Ettervirkningene av 
pandemien vil trolig vedvare i flere år, og utviklingen av arbeidsledighet er noe som må følges 
tett fremover.

Budsjettet vi legger frem er også preget av konsekvenser av koronapandemien. Som styrings-
partier har vi satt nye satsinger på vent for å fokusere på kommunens kjerneoppgaver og en 
økning av grunnbemanning innen helse og oppvekst. God økonomistyring gjennom flere år 
gir oss nå et handlingsrom i krisetid, hvor vi bruker av oppsparte midler og utsetter deler av 
øvrige avdragene samtidig som vi reduserer kommunens låneopptak i perioden.
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For de rødgrønne partiene er det likevel viktig å holde fast på noen satsinger. Pandemien har 
bidratt til en ytterligere bevisstgjøring knyttet til tjenestetilbudet til utsatte grupper i samfun-
net, og hvordan vi kan koordinere innsatsen enda bedre for dem. Vi vil fortsette å styrke den 
tverrfaglige og tverretatlige innsatsen rundt barna våre, hvor oppvekst- og kulturenhetene 
virker sammen. Vi fortsetter opptrappingen av barnevern og styrker innsatsen for ungdom-
mer. Videre legger vi inn en videre opptrapping av eldreplanen.

Trondheim kommune har blitt større dette året gjennom sammenslåingen av Trondheim og  
Klæbu. Vi vil takke alle ansatte i organisasjonen som har bidratt til at dette har blitt vellykket. 
Trondheim fortsetter å vokse og det skjer mye positivt. Foran oss ligger en stor campusutvik-
ling ved NTNU, bygging og oppstart Ocean Space Center og vi er i gang med planlegging av 
store transformasjonsområder som Nyhavna og Sluppen. Det vil framover være viktig at vi 
sikrer nok areal til boliger og næringsutvikling, har en velfungerende offentlig infrastruktur, 
og samtidig tar vare på natur og grøntområder i en stadig voksende by.

I fjor høst erklærte bystyret klimakrise. De rødgrønne har styrket innsatsen og gitt administra-
sjonen en tydelig bestilling på at de vedtatte klimamålene skal nås og vi har stilt flere ressur-
ser til disposisjon. 2021 er det første året hvor kommunen leverer et eget klimabudsjett, som 
legger grunnlag for bedre og mer målrettet styring.

Trondheim skal være en solidarisk by. Derfor tar vi imot det antall flyktninger IMDI ber oss ta 
imot i 2021. Regjeringa tar for lite ansvar for flyktningesituasjonen og Trondheim er klare til 
å ta et større antall enn planlagt for å bidra til at vi som land tar et større ansvar enn i dag. Vi 
har dyktige ansatte og engasjerte innbyggere som ønsker å bidra.

De rødgrønne partiene mener det er en vesentlig del av et vellykket trepartssamarbeid at 
omorganiseringer og endringer i tjenestene har gode medvirkningsprosesser. Det skal gjen-
nomføres formelle drøftinger før beslutninger tas. I budsjettforslaget fra kommunedirektøren 
foreslås det endringer av tjenester og kutt i midler uten at slike prosesser har blitt gjennom-
ført. De rødgrønne partiene mener dette er beklagelig og ber kommunedirektøren sikre reell 
medvirkning på endringer i tjenesteområdene ved neste budsjettforslag.
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Koronatiltak
Tall i millioner kroner
Ekstra bevilgning/Koronatiltak
Barnehage 12
Skole 25
Barne-og familietjenesten 6
Psykisk helse og rus 1,1
Bo- og aktivitetstilbud 1,5
Helse- og omsorgstjenester 30
Eiendomstjenester (Renhold) 2,4
Gjennomføring av valg 2
Inntil videre avsatt som sentralt plasserte bevilgninger 75
Sum 155

Fordeling av midler til dekning av utgifter knyttet til koronapandemien
De rødgrønne er tydelige på at kostnader knyttet til pandemien skal dekkes av midler fra 
Stortinget. Ved smitteutbrudd skal kostnader dekkes umiddelbart, mens løpende kostnader 
dekkes etterskuddsvis av midlene som ligger på fellesformål for tjenesteområdene.

For å gi enhetene forutsigbarhet i dekning av løpende utgifter, legges midler til dekning for 
2 - to mnd ut på enhetene med en gang. Her har vi tatt utgangspunkt i beregninger av utgifter 
knyttet til måneder med høye smittetall. Midlene til skole og barnehage fordeles til enhetene 
etter antall barn. Midlene skal gå til dekning av utgifter knyttet til koronapandemien og regn-
skapsføres i henhold til det. Resten av midlene legges på fellesformål for tjenesteområdene 
og gis ut til enheter etter behov etter at de første midlene er disponert.
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Gjennomføring av valg                             
De rødgrønne setter av 2 millioner til ekstra tiltak knyttet til stortingsvalget 2021.

Barnevern        
Under pandemien har det vært en ekstraordinær økning i antallet bekymringsmeldinger til 
barnevernet. For å avhjelpe den akutte situasjonen hos barnevernet bevilger vi 4,5 millioner 
fra de statlige midlene. Bystyret ber kommunedirektøren orientere formannskapet om hvor-
dan midlene blir disponert og hvordan de avhjelper situasjonen.

Bo - og aktivitetstilbud
Både arbeids-, aktivitets- og fritidstilbudet  til mennesker med utviklingshemming har blitt 
redusert under pandemien. Vi ber om en vurdering for å få økt tilbudet våren 2021 og inntil 
tilbudet kan komme tilbake til normalen. Vi ber kommunedirektøren legge fram en sak til for-
mannskapet snarest, i løpet av januar 2021, som beskriver dette. Det er viktig at samarbeid 
med frivillige lag og organisasjoner og muligheten deres for å kunne gi utvidet tilbud også blir 
beskrevet. Partiene er forberedt på å kunne gi økte bevilgninger dersom det er behov for det.



Oppvekst
2020 har vært et utfordrende, men også lærerikt år for ansatte og barn i Trondheim. Nye 
retningslinjer, hjemmeskole, stengte barnehager og ekstra hygienetiltak preger hverdagen. 
Ansatte i skolen har lagt ned en formidabel innsats med omstilling, og elevene har lært seg å 
lære på nye måter. Oppfølgingen av enkeltelever i en ny skolehverdag har vært utfordrende 
for lærerne. For noen elever har den nye hverdagen fungert bedre enn normalen, for andre 
elever har det vært svært vanskelig å tilpasse seg så store endringer på kort tid. Hjemmesitu-
asjonen, og hva slags faglig utgangspunkt eleven har, gir ulike konsekvenser. 

Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs, årets innsats og arbeid med våre barn og unge 
viser dette med all tydelighet. Pandemien er ikke over og arbeidet den krever av oss må fort-
sette i 2021. Heldigvis har vi fått bedre rammer fra Stortinget til å dekke inn vikarer og andre 
koronarelaterte kostnader. Dette skal gjøre budsjettåret mer forutsigbart for skolene og bar-
nehagene. De rødgrønne partiene forutsetter at utgifter som er begrunnet i den pågående 
pandemien blir dekket av Stortinget gjennom ekstratilskudd til kommunene. 

Vi tar på alvor det store engasjementet  vi ser for elevene i Trondheim. Vi ønsker at alle våre 
ansatte, elever og foreldre skal ta del i diskusjonene rundt vårt tjenestetilbud. Det er viktig for 
oss at alle stemmer blir hørt, enten diskusjonen skjer i det offentlige rom, i medvirkningspro-
sesser hos kommunen eller i forkant av politiske vedtak. 

De rødgrønne partiene vil styrke bemanningen i skole og barnehage neste år. Vi setter også 
deler av prosjektarbeidet i skolen på pause og ber om en  vurdering av hvilke prosjekter vi 
skal avslutte, og hvilke som bør fortsette. Vi trenger å konsentrere oss om barnehagens og 
skolens kjerneoppgaver fremover, og begrense utviklingsprosjekter som tar dyrebar tid fra 
disse. Kommunen skal i fremtiden også være en lærende organisasjon, og vi skal utfordre det 
etablerte. Men, vi må konsentrere oss om kjerneoppgavene når situasjonen er ekstraordinær. 

 
5



Arbeid med fagfornyelsen, grunnleggende ferdigheter og godt psykososialt miljø skal priorite-
res i skolen. SFO skal fortsette det gode arbeidet og gi barna en fritidsordning som er styrt av 
barnas egen lek. Barnehagen skal fortsette det gode arbeidet med å gi barna en trygg og god 
oppvekst med utvikling gjennom lek, og skape nysgjerrighet. Over år har barnehagene, skole-
ne og SFO vist at de gir barn og elever god kvalitet. Elevenes grunnskolepoeng øker hvert år, 
og gjennomføringen av videregående skole er god.

Det arbeidet som ble igangsatt  i 2020 med “Laget rundt eleven” skal fortsette i 2021 og  ut-
vides til hele byen i planperioden. For de elevene som opplever utfordringer i sin hverdag, på 
eller utenfor skolen, er dette avgjørende. Det betyr flere miljøpersonell og en mer tilgjengelig 
skolehelsetjeneste, men også mer tverrfaglig arbeid i samarbeid med både kulturenheten og 
barne- og familietjenesten. Det betyr også en økt satsing på PPT og spesialpedagogiske tiltak i 
skolen. 

De rødgrønne mener det er viktig at alle skoler har nok sosialfaglig kompetanse- Vi styrker 
derfor budsjettene slik at alle skolene kan etablere tverrfaglige team med sosialfaglig kom-
petanse i planperioden. Forsøket med toppet bemanning i barnehagene ble satt på pause i 
2020 på grunn av koronapandemien. Det er viktig at dette arbeidet kommer i gang igjen. De 
rødgrønne partiene har tro på prosjektet, og ser frem til å få startet det opp i 2021. 

De siste 17 årene har det vært en massiv satsing på skolebygg. Mange skoler er enten total-
rehabilitert eller har fått nytt bygg, men fortsatt står det en del igjen. Det er viktig for oss at vi 
både bygger nytt og tar vare på de skolebyggene vi har. De rødgrønne partiene ser frem til en 
ny behandling av skolebehovsplan våren 2021, der ny rekkefølge på investeringer i skolebygg 
skal vedtas.
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Drift 

Grunnbemanning skole                           17,5-30 millioner
God bemanning i skolene er viktig. Med en opprettholdelse av lærernormen er det også 
viktig å gi skolene nok midler til å skape et godt tverrfaglig lag rundt elevene. Det vil sikre at 
pedagogen får være pedagog og samtidig sørge for at elevenes behov for annen hjelp blir iva-
retatt. Vi styrker skolenes budsjett med 17,5 millioner i 2021, økende til 30 millioner i resten 
av perioden. Hver enkelt skole er selv best til å vurdere hvilken kompetanse det er behov for 
på egen skole. Ved å ivareta lærernormen, styrke de spesialpedagogiske rammene og gi en 
generell bemanningsøkning, vil skolene være rustet til å ivareta elevene enda bedre de neste 
årene. 

Lærernorm                                  7,1-10,8 millioner fra 2022
De rødgrønne partiene avviser kommunedirektørens bruk av begrepet fleksibel lærernorm. 
Vi sikrer at kommunen opprettholder lærernormen på alle skoler i planperioden og legger inn 
midler til dette fra 2022.

Elever med behov for særskilt og omfattende tilrettelegging                      8 millioner
“Kategorielever” som trenger særskilt og omfattende tilrettelegging skal få like god støtte og 
hjelp uavhengig av hvilken skole de går på. Da må skolene tilføres likt tilskudd. Dette sikrer re-
ell valgfrihet hos foreldre/elever i valget mellom nærskolen og byomfattende tilbud. Samtidig 
vil lik tildeling av midler sikre at nærskolen ikke må bruke andre driftsmidler til dette formålet. 
I dag får nærskolen 93% av det de byomfattende tilbudene mottar. De rødgrønne partiene 
mener denne tildelingen må være lik for alle elevene uavhengig av skole og øker bevilgningen 
her med 8 millioner for å sikre dette.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)               4 millioner
De rødgrønne partiene styrker PPT med 4 millioner i 2021, dette for å sikre at PPT får tatt alt 
som har ligget over fristen hos dem. Partiene ønsker å starte året 2022 uten venteliste på 
sakkyndige vurderinger.

Laget rundt eleven              2-6 millioner
Arbeidet som ble igangsatt med laget rundt eleven i 2020 i Heimdal bydel har vist gode re-
sultater. Flere elever får rask og riktig hjelp og det tverrfaglige arbeidet bærer frukter. De 
rødgrønne partiene legger inn igjen den planlagte økte ressursbruken i 2022 og øker denne 
i planperioden. Vi mener dette arbeidet må fortsette og utvides til alle bydelene slik at alle 
elever raskt kan få den hjelpen de trenger. Partiene ber om en sak til formannskapet i løpet 
av 2021 som presenterer hvordan arbeidet har fungert og hvordan det planlegges utvidet til 
alle bydelene.

Skolefritidsordning - gratis kjernetid                        3,3-10,3 millioner
De rødgrønne partiene opprettholder tilbudet om gratis kjernetid på Lilleby og Huseby skoler 
fra 1.-4. trinn, og utvider med flere skoler i planperioden. Ved valg av nye skoler som skal få 
tilbudet skal det legges vekt på antall barn som deltar på SFO og sosioøkonomiske faktorer. 
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Helsesykepleier                                   3 millioner fra 2022
De rødgrønne partiene setter av midler i planperioden for få flere helsesykepleiere i barne-
skolen. Dette for å sikre at elevene som trenger det kan møte helsesykepleier på skolen hver 
dag. Bystyret ber samtidig kommunedirektøren søke på statlige midler fra 2021 både til flere 
stillinger og til omstilling av tjenestene i skolehelsetjenesten.

Kulturdag                         1-2 millioner
De rødgrønne fortsetter satsingen på kulturdag, samspill mellom kulturskolen og skolene. 
Samarbeidet har gitt gode resultater i økt kvalitet i undervisningen på praktisk estetiske fag, 
flere elever i kulturskolen og bedre skoleprestasjoner. Tilbudet utvides til flere skoler i planpe-
rioden.

Flere elevplasser i kulturskolen                       1-2 millioner
Å gi flere barn og unge muligheten til å få plass på kulturskolen er et mål for de rødgrønne 
partiene. Vi legger derfor inn 1 million i 2021, økende til 2 millioner resten av planperioden. 
Dette gir ca. 150 nye elevplasser i kulturskolen.

Opptrapping av bemanning i barnehagene                                        4-20 millioner
Vi styrker grunnbemanningen i barnehagen. Slik ønsker vi å legge til rette for at pedagogene 
med ansvar for planlegging og systematisk foreldrekontakt kan gjennomføre disse oppgavene 
uten at det går på bekostning av voksentettheten i barnehagen. Vi starter derfor med en 
opptrapping i 2021. Dette vil på sikt bidra til å senke deltidsandelen i barnehagene gjennom 
at bemanningsøkninga kan løses gjennom økte stillingsandeler.
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Investeringer
Hoeggen skole                                     20 millioner
Bystyret vedtok i møte 19. november 2020 å øke investeringsrammen på rehabilitering av 
Hoeggen skole, de rødgrønne partiene øker investeringsrammen for 2021 med tilsvarende 20 
millioner. Dette dekker utskifting av vinduer og nytt tak på skolen.

Granås skole                       6 millioner fra 2022
De rødgrønne partiene ønsker en tidligere oppstart av Granås ungdomsskole, og legger inn 6 
millioner i investeringsmidler fra 2022 til dette. Vi påpeker samtidig at avtale om grunnerverv 
må fremlegges til politisk behandling så snart den er avklart.

Skolekapasitet - nybygg og rehabilitering                                 6 millioner fra 2024
Trondheim vokser og får dermed økt behov for ytterligere satsinger innen offentlig infrastruk-
tur. Det investeres totalt 2,3 milliarder i perioden. Huseby barne -og ungdomsskole og Sunn-
land/Nidarvoll sluttføres i perioden, mens Stabbursmoen og Lilleby utvides. De rødgrønne 
har i tillegg en ambisjon om å avsette nok investeringsmidler til bygging og rehabilitering av 
3 - tre skoler i denne perioden. Vi setter av midler i 2024 til den første investeringen. Hvilken 
skole som skal prioriteres, avgjøres ved behandling av skolebehovsplan våren 2021. Partiene 
mener skoler som må prioriteres er Nypvang, Ugla, Brøset, ny ungdomsskole Sjetne/Tiller og 
ungdomsskole Lilleby/Lade.
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Verbale føringer
Gode arealer til Kulturskolen
Kulturskolen i Trondheim er kommunens største skole, og har sin undervisning i de fleste 
skolebyggene våre. Kulturskolen skal ha et godt desentralisert tilbud og gode lokaler på sko-
lene våre, både til undervisning og forberedelse til lærerne. I tillegg har kulturskolen mye 
undervisning i Olavshallen, fra nybegynner- til talenttilbud, men har behov for flere lokaler til 
undervisning og fremvisning der. De rødgrønne partiene er opptatt av å gi kulturskolen gode 
lokaler i Olavshallen og kommunedirektøren bes sikre dette gjennom pågående forhandlin-
ger. 

Store prosjekt innen oppvekst
Trondheim skal være en lærende kommune, som både deltar i nasjonale utviklingsprosjekt 
og starter egne. I den ekstraordinære situasjonen vi står i nå, er det fornuftig å sette en stopp 
for slike prosjekt og konsentrere seg om kjerneoppgavene: å gi en trygg og god barnehage og 
skolehverdag fylt med læring og lek. De rødgrønne partiene ber om en sak til formannskapet 
første del av 2021 for å ta beslutning om hvilke prosjekt vi skal videreføre og hvilke vi setter 
på vent eller avslutter. Skolene skal konsentrere seg om arbeidet med fagfornyelsen, styrke 
elevene i gunnleggende ferdigheter og det psykososiale miljøet på skolene. 

Kosthold i barnehager
Det er stor variasjon på hva som tilbys av mat og på kostpris i de kommunale barnehagene. 
De rødgrønne ber kommunedirektøren legge fram en sak som viser variasjonen i de ulike bar-
nehagene både når det kommer til pris og kvalitet. De rødgrønne ønsker at enhetene lærer 
av hverandre og at det gis et godt og helhetlig tilbud ved alle barnehagene. 

Revidering budsjettfordelingsmodellen 
Budsjettfordelingsmodellen må være klar for politisk behandling innen juni 2021, i god tid før 
budsjettarbeidet høsten 2021. Dette arbeidet må skje i tett dialog med enheter og tillitsvalg-
te.
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Digital kompetanse og teknologi i skolen
De rødgrønne ber kommunedirektøren fortsette med satsing på teknologi i skolen, med 
utstyr (chromebook), digitale læremidler og kompetanseheving av lærere. Elevene skal få 
utforske og lære gjennom praktisk bruk av digitalt utstyr og læremidler i ulike fag og trinn. 
Kommunedirektøren bør støtte og oppfordre flere skoler til å delta i initiativ som First Lego 
League, Kodetimen og skaperverksted. Nettvett, falske nyheter, personvern og opphavsrett er 
viktige tema som elevene bør få undervisning i på alle trinn, i tråd med gjeldende læreplaner.

Profesjonsfaglig utvikling
Ny læreplan fra høsten 2020 (Fagfornyelsen) krever at mange lærere videreutvikler sin 
kompetanse i fagene, og oppmuntrer til tverrfaglighet og dybdelæring. Rammeplanen for 
barnehagene har også tydelige krav til ansattes kompetanse. De rødgrønne ber kommunedi-
rektøren legge til rette for at  lærere og barnehagelærere får delta i kompetanseutviklende 
nettverk og kurs, herunder kommunale nettverk og andre arenaer for faglig utvikling.

Arbeidsforhold for Helsesykepleiere
Helsesykepleiere på skolene i Trondheim har en viktig oppgave, men har ikke alltid de riktige 
fasilitetene for å gjøre jobben. De rødgrønne partiene ber kommunedirektøren sikre at alle 
skoler har arbeidsrom for helsesykepleiere med tilstrekkelige fasiliteter og som minimum har 
en vask og mulighet for skjermet areal.

 
11



Arbeid og sosial
Når en krise rammer et land, er det ofte de mest sårbare gruppene som blir mest skadeliden-
de. Kriseledelsen og politisk nivå har gjennom krisen jobbet for å minimere konsekvensene, 
men først og fremst vil vi rette en stor takk til alle ansatte på dette området, som har strukket 
seg langt for å tilpasse tjenestene så langt det lar seg gjøre.

Bystyret har vedtatt plan for en ny sosial boligpolitikk. Videre oppfølging av planen og  kost-
nader knyttet til tiltakene vil vi komme tilbake til i løpet av 2022. Vi setter imidlertid av noen 
midler allerede nå - både til investering i kommunale boliger og for å stimulere til at flere 
kommunale leietakere får kjøpe sin egen bolig. Vi ber også kommunedirektøren intensivere 
salget av kommunale boliger vi ikke har behov for, for bedre å kunne tilpasse boligmassen 
til behovet hos innbyggerne. Ventetid på bolig for utviklingshemmede har blitt kortere, og 
styrkingen av BOA i forrige periode gjør at tilbudet generelt har blitt bedre. Det er gledelig at 
flere får arbeid gjennom “Helt med” prosjektet. 

Krisesenterets lokaler tilfredsstiller ikke dagens krav til standard og de rødgrønne partiene ber 
kommunedirektøren få fortgang i denne saken. 

Vi ser at det fortsatt er behov for å følge tilbudene til rusmiddelavhengige tett og gjentar vår 
bestilling av en gjennomgang og forbedring av tilbudene på feltet. Rusmiddelavhengige skal 
bo og leve trygt, og med verdighet. Spesielt må boligtilbudet for kvinner forbedres. Vi skal ha 
differensierte boliger for ulike målgrupper og sikre oppfølging på kveld og helg. Brukergrup-
pen må sikres god sosialfaglig oppfølging, herunder individuell plan, ansvarsgruppe, botre-
ning, samtaleoppfølging, økonomisk råd og veiledning. 

Det er behov for tettere kontakt mellom NAV-ledelsen og kommunens administrative ledelse, 
dette for å samarbeide tettere rundt sosialhjelpsmottakere og finne nye og gode tiltak for å 
motvirke arbeidsledighet. Det bør rapporteres jevnlig til politisk nivå. 

De rødgrønne partiene ser med bekymring på utviklingen for sårbare barn og unge generelt, 
og spesielt nå under pandemien. Vi har en økning i unge sosialhjelpsmottakere, en dramatisk 
økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet og en økning av psykiske vansker og rus-
problematikk blant befolkningen. Det er behov for en styrking på feltet.

Vi styrker Uteseksjonen og Fellesverket som begge tilbyr sosialfaglig oppfølging og støtte til 
ungdommer som strever. De rødgrønne partiene ønsker å bidra til at disse styrker og vide-
refører det gode arbeidet de gjør for å motvirke utenforskap i ulike former. Dette er også en 
vesentlig målsetting for de tiltakene vi styrker gjennom Kirkens Bymisjon.
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Drift
NAV - Kvalifiseringsprogram og tiltaksplasser ved Jobbhuset                     10 millioner
Gjennom koronakrisen har vi sett en markant økning av antall unge sosialhjelpsmottakere. 
Dette medfører et økt behov for fokus på denne målgruppen i NAV slik at de ikke blir væren-
de på sosialhjelp. De rødgrønne partiene setter av 10 millioner til NAV i 2 - to år for å styrke 
kvalifiseringsprogrammet og øke antall tiltaksplasser på “Jobbhuset”. Vi ber om at formann-
skapet holdes jevnlig orientert om situasjonen for de som lever på sosialhjelp og hvordan det 
arbeides for å bedre deres livssituasjon.
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Internett dekkes utenom livsoppholdssatsen                            5 millioner
I forbindelse med revidert budsjett våren 2020 ble det fattet vedtak om at dekning av inter-
nett skal dekkes utenom livsoppholdssatsen for sosialhjelpsmottakere og lavinntektsfamilier 
som grenser opp mot norm.  Begrunnelsen er at de rødgrønne partiene anerkjenner at livs-
oppholdssatsene for sosialhjelp er lave og behovet for internett er avgjørende for å hindre 
ytterligere utenforskap for de fattigste blant oss. De rødgrønne partiene ønsker at dette skal 
være et varig tiltak og setter av midler til dette ut 2021. 

I boligpolitisk plan ble det fattet vedtak om at alle kommunale leietakere skal ha dekket inter-
nettutgifter som en del av husleia, og dette vil påvirke kostnadene til dette tiltaket. Da man 
mangler erfaringstall for hvor stor kostnad tiltaket vil medføre, avventer vi videre avsetning i 
perioden. Vi ber om en sak til formannskapet som beskriver dette i løpet av våren 2021. Vi vil 
følge opp dette videre i de kommende år.

Trondheim voksenopplæring (TROVO)                     5 millioner
På grunn av betydelig redusert antall nybosatte flyktninger, er det en sterk nedgang i inn-
tekter fra staten. Utfordringen for  tjenestene våre er store grunnet behov for omstilling når 
både oppgaver og finansiering reduseres raskt.  De rødgrønne omdisponerer 5 millioner fra 
sentralt plassert reserve for å lette omstillingen for TROVO. Kommunedirektøren bes legge 
fram en sak til politisk behandling i 1. tertial 2021 som beskriver tilbudet ved TROVO, de øko-
nomiske utfordringene og hvordan vi kan ivareta de ulike sentrale oppgavene TROVO jobber 
med.

Opptrappingsplan barnevernsadministrasjonen             5,1 millioner
De rødgrønne partiene fortsetter opptrappingen innen barnevernsadministrasjonen som ble 
påstartet i 2020. En videre opptrapping vil sikre at alle bydelene ligger noenlunde likt an med 
tanke på antall saker per saksbehandler og bidra til bedre arbeidsforhold og en mer robust 
tjeneste.

Uteseksjonen                      3,2-4 millioner
Uteseksjonen er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år. 
Uteseksjonen samarbeider nært med bydelene og andre instanser som møter risikoutsatt 
ungdom for å skape endring og bistå ungdom i å mestre eget liv. Uteseksjonen har ansvar for 
det oppsøkende sosiale arbeidet i Trondheim sentrum, og har ,oppfølgingsansvar for ung-
dom. Vi ser behovet for en permanent styrking av tiltaket for å skape mer forutsigbare ram-
mer for arbeidet med ungdommene i byen vår som strever og styrker uteseksjonen med 4 
årsverk fra 2021 økende til 5 årsverk fra 2022.

Utsikten                                          3,1-4,1 millioner
Utsikten er et helt avgjørende tilbud for ivaretakelsen av de aller tyngste rusmiddelavhengi-
ge i Trondheim. Utsikten tar i mot brukere etter overdose, og gir de et opphold på ca. 2 uker 
for å bedre helsetilstanden, ha fokus på ernæring og motivering for videre stabilisering eller 
behandling. 

De rødgrønne avviser kommunedirektørens forslag om nedleggelse av dette tilbudet. 
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BFT familietiltak - strukturelle endringer                        3,9 millioner
Kommunedirektøren foreslår en innsparing gjennom strukturelle endringer på BFT familie-
tiltak. De rødgrønne partiene ønsker at det skal gjennomføres en grundig gjennomgang på 
området der strukturelle endringer vurderes, men presiserer at endring av tjenestene skal 
skje gjennom gode prosesser med medvirkning fra ansatte, fagfolk og tillitsvalgte. Vi reverse-
rer kuttet for 2021, og viser til verbal føring om helhetlig gjennomgang av barne og familietje-
nesten. 

Dagsverket                           1,9 millioner
Dagsverket er viktig for å sikre mennesker med rus- og psykiske problemer mulighet til ar-
beid. Statlige midler kuttes fra 2021, som rammer 8 plasser.  Det legges inn 1,9 millioner i økt 
driftsramme i økonomiplanperioden som samlet sikrer omlag 30 plasser på Dagsverket. 

Mestringsteam kveld og helg - psykisk helse/rus                     1,8 millioner
Tiltaket ble opprettet som akutt tilbud i 2019 for å bistå personer i en ustabil fase på kveld og 
helg i samarbeid med politi og beredskapsetater. Tiltaket styrkes og videreføres.  

Fra “Leie til eie”- kommunale boliger                   0,6-1,2 millioner
De rødgrønne partiene ønsker å øke innsatsen på dette området slik at vi når målet om at 
100 kommunale leietakere får kjøpe boligen de leier av kommunen i løpet av 1 år. Det er i 
dag kun et halvt årsverk som arbeider med dette i kommunen, vi styrker dette til å bli to hele 
stillinger.

Røde Kors - Fellesverket                          0,8 millioner
Fellesverket gir ungdom et godt sted å være, med meningsfullt innhold, positive aktiviteter og 
fokus på mestring og bedring av psykisk helse.  Fellesverket har en stor frivillighetsbase,  men 
har behov for ansatte til å drifte tilbudet, lære opp og følge opp de frivillige. De rødgrønne ser 
behovet for å sikre tiltakets forutsigbarhet og bidrar med ekstra driftsmidler ut perioden. 

Home -  Start  Familiekontakten                                                                      0,5 millioner                                                                                   
Det settes av midler til å videreføre driften av Home Start,  for å sikre at tilbudet til familiene 
som trenger bistand opprettholdes og  at  innsatsen til de mange frivillige ivaretas. 

Legal Aid                0,5 millioner
Bymisjonen startet opp Legal Aid Trondheim juni 2020.  Legal Aid Trondheim gir gratis retts-
hjelp til mennesker som lever i fattigdom eller på annet vis er avskåret fra å benytte seg av or-
dinær rettshjelp. De rødgrønne partiene vektlegger tilgjengelig gratis rettshjelp som avgjøren-
de for våre innbyggeres rettssikkerhet, og vil sikre Legal Aid midler til videre drift ut perioden.  

Gatejuristen                           0,3 millioner
Gatejuristen Trondheim er en virksomhet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Gatejuris-
ten Trondheim tilbyr gratis rettshjelp til personer som har, eller har hatt, utfordringer med 
rus. Gatejuristen har stor pågang, og vi gir midler for at de kan kunne tilby hjelp til flere.
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Trondheim Døveforening                        0,2 millioner
Døveforeningen er en god samarbeidspartner for kommunen, og gir et godt tilbud til tegn-
språklige barn, unge, flyktninger, eldre, uføre og andre som benytter seg av foreningens akti-
viteter og bistand.  De rødgrønne partiene ønsker å muliggjøre en økning i Døveforeningens 
tilbud og aktiviteter. Driftstilskuddet til Døveforeningen økes.

Investeringer
Kommunale boliger              100 millioner i 2023-2024
Innenfor kommunal boligsektor er det behov for nedsalg av uegnede boliger og investeringer 
for å treffe behovet hos innbyggerne.  I boligpolitisk plan har bystyret vedtatt flere endringer i 
boligpolitikken og endringer av kriterier for å få bolig. Den nye boligpolitikken vil sannsynligvis 
øke behovet for kommunale boliger, da flere nå kvalifiserer for dette. 

Behovet for boliger påvirkes også av at barnefamilier skal kunne få økt bostabilitet gjennom 
lengre kontrakter. De rødgrønne vil spesielt peke på behovet for at kommunen går til innkjøp 
av familieboliger av en viss størrelse og boliger som kan benyttes til etablering av en tredje 
boligsektor.  

Småhus                  8 millioner i 2024
Det er viktig at den vellykkede satsingen på småhus for rusmiddelavhengige fortsetter konti-
nuerlig. Kommunedirektørens budsjettforslag tar høyde for tolv nye småhus i planperioden. 
Ni av disse skal erstatte eksisterende småhus som i dag er midlertidig plassert. De rødgrønne 
setter av midler til 3 nye hus i tillegg.
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Verbale føringer 
Botilbud kvinner med rusmiddelavhengighet   
Kommunedirektøren foreslo å ta ut dette tiltaket som en forskuttering av omorganiseringen 
som  vurderes på området psykisk helse og rus, og i stedet bruke disse midlene til å finansiere 
en styrking av mestringsteam kveld/helg.  De rødgrønne partiene vil avvente gjennomgangen 
og eventuelle omprioriteringer av midler på rusfeltet. Endringer i tjenestetilbud skal alltid 
foregå gjennom gode prosesser sammen med fagfolk, ansatte og tillitsvalgte.

Ettervernstilbud for rusmiddelavhengige
I kommunedirektørens budsjettforslag kommer det frem at tilbudet “CRUX” -  som er etter-
vernsboliger for rusmiddelavhengige, er lite benyttet, og det anbefales avviklet. “Brygga” 
- som jobber med ettervern for tidligere rusmiddelavhengige, foreslås styrket.  De rødgrønne 
partiene ber om å få en sak til politisk behandling som gjennomgår hvordan kommunen i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten sikrer at rusmiddelavhengige får tilstrekkelig bistand 
etter endt behandling.

Samarbeid med ideelle organisasjoner om rustiltak
De rødgrønne ønsker at kommunen tar en aktiv rolle i å tilrettelegge for at ideelle aktører kan 
bygge opp flere ulike botilbud innen rusfeltet. Trondheim kommune eier flere ubenyttede 
tomter og leiligheter som kan benyttes av ulike ideelle aktører for å skape et bedre tilbud til 
de som er rusmiddelavhengig. De rødgrønne ber kommunedirektøren gå i dialog med aktuel-
le aktører på feltet for samarbeid om en videreutvikling av rusfeltet.  

En felles innsats mot arbeidsledighet 
De rødgrønne er bekymret for antallet i byen vår som er langtidsledige. Om man skal klare å 
få flere i arbeid, må kommunen styrke samarbeidet mellom ulike aktører som jobber på fel-
tet. De rødgrønne ber kommunedirektøren gå i dialog med NAV, Stavne og andre aktører på 
feltet om hvordan man sammen kan få til en styrket innsats mot langtidsledighet. Formann-
skapet skal orienteres om arbeidet i løpet av våren 2021. 

Bedre stabilitet og kompetanse i ansattegruppa i BOA
Bemanningssituasjonen i våre tjenester for psykisk utviklingshemmede er stadig en utfor-
dring. Noe av dette skyldes utfordringer knyttet til mange deltidsstillinger og stor gjennom-
trekk av ansatte. Høy turnover stjeler tid, penger og kvalitet fra kontakten mellom tjeneste-
mottaker og tjenesteyter. De rødgrønne ber om å at det utarbeides en sak til formannskapet 
som beskriver denne problematikken i BoA. Saken bør beskrive hva som er bakgrunnen for 
gjennomtrekken, konsekvenser og mulige løsninger for å sikre mer stabilitet i ansattegruppa. 

Det er også utfordringer knyttet til rekruttering av vernepleiere til våre bo- og aktivitetstilbud. 
De rødgrønne ber om at det i tett samarbeid med tillitsvalgte og NTNUs vernepleierutdan-
ning utarbeides en strategi for hvordan man skal beholde og rekruttere vernepleiere i årene 
framover.  
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Nærledelse BOA
De rødgrønne partiene ønsker en gjennomgang av ledelsesstrukturen innen BOA, der den 
ledelsesmodellen som man har i dag vurderes med tanke på intensjonene i nærledelsesref-
omen. Vi ber om en sak tilbake til politisk behandling som beskriver situasjonen i dag, utfor-
dringer knyttet til ledelse og mulige løsninger.

Ettervern barnevernstjenester - utvidet rett til ettervern 
De tiltaksenhetene som arbeider med ungdom med barnevernstiltak må utvide målgruppene 
til 25 år i tråd med ny lovgiving på området.

Helhetlig gjennomgang av Barne og familietjenesten
De rødgrønne ønsker at BFT skal gå bort fra “Bestiller/utfører modell” for å heve kvaliteten på 
tjenestene og gi mer tid i direkte møte med barn og unge. De rødgrønne ber kommunedirek-
tøren starte en prosess i tett samarbeid med tillitsvalgte der man ser på hvordan tjenestene 
i større grad kan koordineres. En helhetlig gjennomgang av BFT der tillitsvalgte, fagfolk, barn 
og familier kan finne frem til enda bedre og mer sammenhengende tjenester; som støtter 
og forebygger, reparerer og bygger opp. Spesielt må det sees på hvordan de ulike tiltakene 
innen barnevern fungerer sammen. Det skal også vurderes om familietiltak bør flyttes organi-
satorisk til barnevernsadministrasjonen for å bedre flyten i arbeidet og gi kortere ventetid for 
barn og familier. Prosessen må sees i sammenheng med arbeidet som gjøres inn mot barne-
vernsreformen og i tråd med oppvekst - og barnevernsstrategien. 

Ung i jobb
Ung i jobb er et tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 16 og 18 år på helse- og velferds-
senter. De rødgrønne er svært fornøyd med at det ligger en styrkning av midler til ung i jobb 
i kommunedirektørens budsjett. Dette vil gi flere ungdommer mulighet til og få seg sommer-
jobb, og  er en god måte og rekruttere ungdom til en fremtidig jobb i Trondheim kommune

Helt Med
Gjennom organisasjonen Helt Med har mange som sto utenfor arbeidslivet blitt inkludert, og 
Trondheim har rask blitt landsledende i dette arbeidet. De rødgrønne partiene mener dette 
arbeidet må fortsette og utvides til flere enheter og tjenesteområder. Dette sikrer økt yrkes-
deltakelse fra grupper som tidligere har stått utenfor ordinært arbeid.
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Helse og eldre
Trondheim kommune har på grunn av god kompetanse, erfaring med krisehåndtering og dyk-
tige ansatte håndtert pandemien på en god måte for innbyggerne. Spesielt har smittesporing 
og beskyttelse av sårbare grupper vært viktig.  Ansatte i de ulike tjenestene har på en enestå-
ende måte stilt opp og bidratt langt på egen arbeidsplass, men også stilt opp der kommunen 
har hatt behov for økt bemanning. 

Ansatte, spesielt i helsetjenestene våre, har fått en spesielt mer krevende hverdag på grunn 
av krav til beskyttelsesutstyr og prosedyrer for smittevern. Kompetansen og omstillingskraf-
ten i organisasjonen er formidabel. Slitasje på ansatte som står i dette arbeidet over tid må 
anerkjennes. Det settes av ekstra midler til enhetene for å bidra til at ansatte kan stå i utfor-
dringene pandemien gir oss.

De rødgrønne partiene følger opp eldreplanen med videre satsing på økt grunnbemanning 
i hjemmetjenesten og ved helse- og velferdssenter. Vi sikrer finansiering av opptrappingen i 
eldreplanen for 2021 ved å legge inn økt bemanning for helse- og velferdssentre. 

Vi øker satsingen i økonomiplanperioden i tillegg til kommunedirektørens opptrapping. Sam-
let satses det over 80 millioner innen 2024.  
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Fastlegenes rammevilkår styrkes i budsjettet for 2021. Dette er et viktig første steg for å sikre 
lik rett til helsetjenester og god oppfølging av alle innbyggere. Innfasing av helseplattformen 
vil styrke samhandling mellom sykehus, fastleger og kommunehelsetjenesten til beste for 
pasientene. Spesielt viktig er dette for grupper som trenger alle ledd av helsetjenestene. 
Trondheim vil være først ut i landet og investeringene er betydelige. Kommunedirektøren må 
følge innfasingen tett for å ha kostnadskontroll, men spesielt for å få til kvalitetsøkning i tje-
nestene, og en mer effektiv arbeidsdag for våre ansatte. Kommunen bruker store midler på 
investeringer og drift av helseplattformen de neste årene. Tilgang til en felles pasientjournal 
for hele helsetjenesten i Midt-Norge vil være svært bra for de som trenger tjenestene, men 
det forventes også en effektivisering for kommunen fremover. Dette må synliggjøres i fremti-
dige budsjetter.

Pandemien rammer ekstra for sårbare grupper. Ivaretakelsen av psykisk helse er krevende i 
et samfunn som er mer lukket enn normalt. Folk som sliter har det mer krevende og man-
ge melder om økt ensomhet. Kommunale tiltak må åpnes så snart det er forsvarlig. Ekstra 
tilrettelegging for sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre må prioriteres for å motvirke 
ensomhet. Frivillige er en fantastisk ressurs gjennom pårørende som stiller opp for sine, og 
gjennom alle de som gjør en uegennyttig innsats for andre.  

Vårt fellesskap blir rikere av det frivillige arbeidet som gjøres og våre liv berikes av med-
mennesker som hjelper hverandre. Dette har blitt enda tydeligere i den pandemien vi står i. 
Kommunen har tilskuddsordninger til frivillig arbeid. Kommunedirektøren bes om å prioritere 
aktiviteter for å motvirke ensomhet og psykiske vansker som kan forverres av koronaoande-
miens krav om isolasjon, i 2021.
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Eldreplanen følges opp                                                20 millioner
Økt grunnbemanning betyr bedre kvalitet i tjenestene, og samtidig en mer håndterlig ar-
beidssituasjon. De rødgrønne sørger for opptrapping i tråd med eldreplanen og legger inn 
midler i hele perioden slik at grunnbemanning også på helse- og velferdssenter økes, samlet 
satses det over 80 millioner innen 2024.  

Det er viktig å sørge for god sammensetning av ulike yrkesgrupper slik at vi bruker våre ansat-
tes kompetanse godt.  Servicevertene har en viktig rolle i å spre matglede, bidra til fokus på 
god ernæring og samtidig frigjøre tid for ansatte med pleiefaglig kompetanse.  Dette er også 
viktig på kveld og helg. 

Heltid og økt stillingsandel                                                                                       5 millioner      
Heltid og økte stillingsandeler er viktig for den enkelte arbeidstaker, men også viktig for å 
kunne levere gode tjenester i kommunen.  Bystyret har nylig vedtatt at Trondheim skal øke 
innsatsen for å øke heltidsandelen ytterligere. 

De rødgrønne setter av 5 millioner til dette, og ber om en systematisk gjennomgang av hvor-
dan man oppnår økte stillingsandeler og flere hele stillinger i tråd med bystyrevedtak om 
god beredskap med robust arbeidskraft i kommunal egenregi. Helse- og velferdsområdet skal 
prioriteres.

Øya helsehus                                                                                                               3 millioner
De rødgrønne setter av penger til opptrapping av bemanning ved Øya helsehus fra 2021, slik 
at  åtte korttidsplasser får rett bemanningsnorm allerede fra neste år. 

Ombud for helse, sosial og oppvekst                0,5-1 millioner
De rødgrønne partiene ser verdien som ombudsordningen har for Trondheims befolkning 
og brukerne av våre tjenester.  Innbyggernes mulighet for å henvende seg til et uavhengig 
ombud med spørsmål om helse og omsorg, barnevern, barnehage, skole og sosiale tjenester 
styrker og sikrer kvaliteten på tjenestene vi tilbyr på disse områdene. I budsjettet øker vi om-
budsordningen med 1 stilling fra 2021.

Veteranhus                                                                                                   0,4 millioner
Trøndelag har landets største veteranmiljø som det siste året har jobbet godt med og samle 
veteranmiljø i Trøndelag. Et veteranhus for hele Trøndelag vil gi et godt lavterskeltilbud til 
veteranene og sikre en god finansieringsmodell sammen med fylkeskommunen og statlige 
bidrag. De rødgrønne setter årlig av 400 000 for drift av veteranhuset.

Investeringer Helse og eldre
Heimdal Helse og velferdssenter
De rødgrønne partiene utsetter investeringen i nytt helse og velferdssenter på Heimdal med 
et år. Oppstart blir derfor i 2022. Det skal derfor planlegges med åpning rundt 2026/2027.
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Verbale føringer helse og eldre
“Aldersvennlig by”
Arbeidet med “Aldersvennlig by” har stadig blitt mer innrettet mot fysisk tilrettelegging og 
bymiljø. Tilgjengelighet, framkommelighet og tilrettelegging for møteplasser i offentlig rom er 
sentrale elementer. Kommunedirektøren bes vurdere nærmere hvordan prosjektet sterkere 
kan tilknyttes arbeidet med disse områdene i kommunens organisasjon. 

Aktivitet for eldre under og etter pandemien                                                                                       
Kommunedirektøren bes iverksette arbeid med å søke på midler fra tilskuddsposten avsatt til 
bekjempelse av ensomhet blant eldre. Det er mange muligheter til å øke sosial aktivitet for 
hjemmeboende eldre, spesielt i samarbeid med frivilligheten. Trondheim Sterkere Sammen” 
er et dagtilbud rettet mot eldre innvandrere som tilbyr sosiale aktiviteter, kurs, rådgivning 
og veiledning. De rødgrønne understreker viktigheten av at dette nyopprettede tilbudet kan 
videreføres med midler fra denne posten.

Fysioterapeuter og studentstillinger
De rødgrønne forventer at kommunedirektøren iverksetter opprettelsen av 10 studentstillin-
ger samt opptrappingsplan, som vedtatt i budsjett og økonomiplan 2020-23.

Palliativ omsorg
De rødgrønne er opptatt av at vi skal bedre kvaliteten på den palliative omsorgen vi yter som 
kommune, både menneskelig og ivaretakelse av åndelige behov. Vi ber kommunedirektøren 
gjennomgå tjenestene og kompetansen på området og komme til formannskapet med anbe-
falinger om hvordan dette feltet kan styrkes.

Avlastningstilbud
For kommunen er det viktig at vi tilbyr et godt avlastningstilbud til alle grupper som trenger 
det. Tilbudet er viktig både for den som trenger avlastning og for de som har tunge omsorgs-
oppgaver i hjemmet. De rødgrønne ønsker en total gjennomgang av kommunens tilbud for å 
sikre at vi tilbyr god og fleksibel avlastning.  Partiene ber kommunedirektøren legge frem en 
sak som beskriver samlet avlastningstilbud for barn og unge.
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Kultur, idrett og friluftsliv
2020 har fått frem det beste i folk som jobber i og rundt idretts- og kulturfeltet.
Det er ikke så underlig at de kreative bransjene også blir kreative i krisetider. Det er høyst 
nødvendig å berømme både vår egne ansatte, alle de små og store, profesjonelle og amatø-
rer, innenfor kultur og idrettsfeltet. Vi berømmer fleksibiliteten de har vist ved å klare å opp-
rettholde et tilbud, strekke seg langt for å arrangere selv med lav inntjening. Vi takker for den 
fantastiske innsatsen de har lagt ned.

Når samfunnet etterhvert åpnes opp og normaliseres igjen, er det disse områdene som vil bli 
åpnet sist for felles opplevelser. Dette betyr at alle i bransjen vil komme til å slite økonomisk 
fordi kompensasjonsordningene er utilstrekkelige, uoversiktlige og heller ikke treffsikre nok.

Både nasjonale og lokale myndigheter må derfor være beredt til å fortsette å ha fokus på det-
te området gjennom økte økonomiske bevilgninger og andre tiltak. Vi må bidra til å gjøre det 
lettere for bransjen å komme seg opp i stående igjen gjennom lignende tiltak som vi vedtok 
tidligere i 2020 ved at ansatte fikk lønn under etterutdanning for å hindre permitteringer.

Vi har signalisert store ambisjoner for kunst og kulturfeltet. Vi legger opp til en større opp-
trapping av bevilgningene til kunst og kultur enn opprinnelig vedtatt i kommunedelplanen for 
kunst og kultur. Gjennom dette sikrer vi både ekstra bevilgninger i en krevende periode, og 
en permanent styrking vi vil ha glede av når situasjonen igjen normaliseres. 

Vi har en ambisjon om å løfte Olavshallen til det nivå og den status byen trenger og fortjener. 
Vi har to svært viktige museer innenfor kunstfeltet som begge trenger et løft. Om løsningen 
blir et nytt felles bygg, eller restaurering av eksisterende bygg, vil det uansett kreve så bety-
delige investeringer at det er langt utenfor kommunens rekkevidde å være den viktigste mo-
toren i den prosessen. Vi skal likevel være en aktiv pådriver - ikke minst for å sørge for at byen 
får den beste løsningen, som også må være den beste løsningen for de to museene.

Ved slutten av denne perioden skal vi arrangere det mest miljøvennlige, moderne og bære-
kraftige VM på ski i historien. I denne perioden skal et nøkternt anlegg for daglig bruk, blant 
annet for skimiljøet knyttet til Heimdal VGS, både planlegges, finansieres og bygges. Dette er 
et stort og viktig prosjekt for Trondheim, Trøndelag og Norge, hvor vi skal vise verden veien 
for fremtidens vinteridrett. 

Suksessen med Håndball EM viste oss både hvor attraktiv Trondheim fremstår som arrange-
mentsby, og hvor viktig store arrangementer virker positivt på et pulserende byliv. Derfor er 
det et mål og et ønske at Trondheim fortsatt skal være attraktiv og aktiv som arrangements-
sted for idrett, kultur og opplevelsesbasert næring.
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I tillegg til at idrett og kultur er viktige næringsarenaer, er det viktige områder for å videreut-
vikle en sunn psykisk og fysisk folkehelse. Vi ønsker å legge til rette for at byens innbyggere 
skal drive aktivt med amatørkultur og ha et aktivt idretts- og friluftsliv, og har bevilget midler 
til dette.

Innenfor området har vi vedtatt en rekke ambisiøse planer med langt flere gode tiltak enn det 
er lett tilgjengelige økonomiske ressurser. For å legge enda bedre til rette for et godt tilrette-
lagt friluftsliv, må vi i enda større grad søke etter samarbeidspartnere for å nå målsettingene i 
den vedtatte planen for friluftsliv og grønne områder.

Avslutningvis finner vi grunn til å peke på Midtbyens særegne betydning for det profesjonelle 
kulturlivet og vice-versa. Konserter, festivaler, teater, kino, kunstarenaen og museene tren-
ger et levende og aktivt sentrum for å blomstre, samtidig som byen, og de som lever av den 
urbane byen, trenger kulturen. Denne symbiosen vil det bli enda viktigere å styrke politisk og 
økonomisk i samarbeid med næringslivet i årene som kommer.
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Drift
Ishall Klett                    5 millioner
De rødgrønne partiene øker bevilgningen med 5 millioner til ishall på Klett og Leinstrand IL. 
Ved denne ekstra bevilgningen vil ishallen bli et mer permanent anlegg, med støpt flate og 
isolert bygg med garderober. Dette gjør at kommunen får en ny ishall for skøyter og ishockey 
allerede høsten 2021.

Styrke kulturbudsjettet                       3 millioner
I tråd med målsetting og ambisjoner i den vedtatte “Handlingsprogram - kommunedelplan  
for kunst og kultur 2020-2030” må det generelle kulturbudsjettet løftes fra 2,5% til 3%. De 
rødgrønne vil styrke tilskuddene til kunst og kultur og fortsetter opptrappingen. Partiene ber 
kommunedirektøren legge frem en sak for formannskapet med forslag til fordeling av midle-
ne. 

Stimuleringsmidler kultur                 3 millioner
Et godt profesjonelt kulturliv sammen med et vitalt amatør kulturliv er viktig for de rødgrøn-
ne partiene, og vi øker derfor kommunens stimuleringsmidler til kultur i hele perioden med 
3 millioner hvert år. Midlene går til å styrke allerede eksisterende søkbare midler til kultur. 
Vi ønsker å stimulere til økt aktivitet både for profesjonelle og amatører, og midlene skal gå 
til aktivitet. Partiene ber kommunedirektøren snarest fremme en sak til formannskapet for 
fordeling av midlene på eksisterende ordninger

Fritidsklubber               1,6 millioner
Fritidsklubbene er viktige for å gi ungdommer meningsfulle fritidsaktiviteter sammen med 
andre. I arbeid med å bygge sterke lag rundt barn og unge, kan fritidsklubbene spille en enda 
viktigere rolle sammen med blant annet skole og  barne- og familietjenesten. Ansatte ved 
fritidsklubbene har høy kompetanse og kan bidra overfor ungdommer som trenger ekstra 
oppfølging. Kommunedirektøren bes utrede om kombinasjonsstillinger mellom kulturenhe-
ten og skole/SFO kan bidra til å bygge laget rundt ungdommer bedre.  De rødgrønne partiene 
avviser kommunedirektørens kutt i satsingen fra budsjettet for 2021 og legger i tillegg inn 1 
million ekstra til formålet. Dette gir en samlet satsing på 2 millioner årlig. 

Bibliotek                  0,6 millioner fra 2022
Bibliotekene er helt sentrale i Trondheim kommune sin kultursatsing. De er møteplasser og 
kultur- og kunnskapsformidlere. De rødgrønne ønsker å øke antallet filialer i Trondheim og vil 
at planleggingen av en ny filial i Lillebyområdet fortsetter. De rødgrønne avviser forslaget om 
å redusere driftsbudsjettet for biblioteket for å opprettholde dagens tilbud. 

Utstyrsmidler skolekorps                0,5 millioner
De rødgrønne ønsker å videreføre satsingen og sikre at skolekorps fortsatt kan søke tilskudd 
til kjøp og reparasjon av instrumenter. Vi ønsker å legge bedre til rette for nyrekruttering til 
skolekorpsene i kommunen, og muligheter for støtte til instrumenter er en viktig del av dette. 
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Utstyrsmidler idrettsanlegg                         0,4 - 0,9 millioner
De rødgrønne mener det er viktig at det er gode ordninger for innkjøp av utstyr til både 
kommunale idrettsanlegg og anlegg eid av idrettslag. De rødgrønne partiene vil understreke 
betydning av at ordningen er forutsigbar for idrettslagene og avviser derfor kommunedirektø-
rens forslag om å redusere midlene til utstyr.  

Etablering av lokalt kulturråd                                  0,3 millioner
Bystyret har allerede bedt kommunedirektøren legge fram forslag til prosess for hvordan et 
lokalt kulturråd kan etableres. De rødgrønne ønsker fortgang i dette arbeidet og setter av 300 
000 i 2021. 

Økt tilskudd aktivitet barne og ungdomsidretten                     0,3 millioner
Tilskuddsmidlene til aktivitet økes slik at Klæbus inntreden i ordningen kompenseres.

Aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom                      0,2 millioner
De rødgrønne partiene ønsker å opprettholde nivået på tilskudd til drift av aktiviteter og åpne 
møteplasser for ungdom og reverserer det foreslåtte kuttet. Den pandemien vi er inne i har 
gjort det enda viktigere å sikre gode møteplasser for ungdom. 

Investeringer 

Seminarplassen                         2-11 millioner  
Seminarplassen har vært sentral i utviklinga av lærerutdanningen i Norge  og var Klæbus 
tusenårssted. Bygningene er dessverre preget av dårlig vedlikehold over tid. De rødgrønne 
partiene ønsker at bygningene skal settes i stand og at Seminarplassen videreutvikles som en 
attraktiv arena for innbyggerne i Klæbu og resten av Trondheim. 

De rødgrønne setter av inntil 24 millioner i investeringsmidler til å sikre og videreutvikle ste-
det. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som viser framdrift for prosjektet 
basert på forprosjektet «Klæbu seminar og Seminarplassen inn i framtida». Saken må også 
vise hvordan det kan utvikles en bærekraftig driftsmodell i samarbeid med frivillige. Kommu-
nedirektøren må se på muligheter for ekstern medfinansiering. 

Ishockey                            6 millioner i 2024
I løpet av vinteren vil bystyret bli forelagt en mulighetsstudie for hvor ny ishall skal ligge, en-
ten utvidelse av Dalgård eller nytt anlegg på Tiller. Mulighetsstudien vil vise hvor det er mest 
fornuftig å investere i en fremtidig ishall. De rødgrønne setter av 6 millioner i slutten av perio-
den for og starte opp arbeidet med ny ishall i tillegg til ny hall på Leinstrand.

Bibliotek øst                 4 millioner i 2024
For å kunne igangsette nytt bydelsbibliotek på Lilleby, tilføres prosjektet midler fra 2024.
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Bydelsbasseng øst                            2 - 3 millioner fra 2023 
De rødgrønne vil øke bassengkapasiteten i Trondheim for å styrke svømmeopplæring og 
bassengidrettene. De rødgrønne setter av planleggingsmidler i 2023 og 2024 og ber kommu-
nedirektøren sørge for at investeringer innarbeides i kommende økonomiplaner slik at nytt 
bydelsbasseng er klart før rehabilitering av Huseby. 

Verbale føringer
Flere idrettsanlegg
De rødgrønne partiene vil at flest mulig barn og unge skal få drive med idrett, og ønsker å 
prioritere midler til kommunalt tilskudd/leie til idrettshaller, herunder også en plan for reali-
sering av idrettens aktivitetshus. Et aktivitetshus vil gi gode arealer for idretter som i dag har 
en utfordring med å finne egnede lokaler. Det understrekes at kommunen skal ha en offensiv 
og positiv holdning overfor idrettslagene som ønsker å igangsette hallprosjekter. Hallplanene 
som er igangsatt, herunder hallene i regi av Ranheim IL, SK Trygg Lade, Byåsen IL og SK Frei-
dig, skal sikres mest mulig forutsigbarhet og tilrettelegging og støtte fra kommunens side.
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Areal og samferdsel
I 2021 vil det bli vedtatt en rekke planer som vil legge grunnlaget for byutviklingen de neste 
tiårene. De valgene vi tar for fremtidens byutvikling vi være avgjørende for at vi skal lykkes 
med å skape en attraktiv by å bo i og nå våre klimamål. 

De rødgrønne vil bygge gode og trygge bydelssenter  i hele byen. Vi ønsker å ta vare på og 
utvikle gode grøntarealer og rekreasjonsområder i alle bydelene. Lokalisering av framtidig 
boligareal må legge til rette for at det skal være enkelt å velge miljøvennlige reiser. Med økt 
finansiering på området skaper vi gode betingelser for å få gjennomført planer for bydelsut-
vikling og skape bydeler med gode sentrumsfunksjoner. 

For videreutvikle en levende midtby, trengs det flere bilfrie områder for opphold, gange, 
sykling og flere egnede boliger. Vi må begrense gjennomgangstrafikken og gjøre det lettere å 
velge miljøvennlig reiser. Det må etableres en leilighetsnorm for sentrum som legger til rette 
for at det bygges boliger som gjør det attraktivt for barnefamilier å bo i Midtbyen. Vi vil jobbe 
for å få fortgang i prosjektene i sentrumsnære transformasjonsområder.

Trondheim er fortsatt en by i stor vekst. De siste årene har man klart å holde boligprisene 
nede, selv om man har hatt høy befolkningsvekst. De rødgrønne er opptatt av å klare å ta be-
folkningsøkningen i tiden framover uten at boligprisene øker. Vi har ambisjoner om å etablere 
en tredje boligsektor og bidra til at vi har mangfoldige bymiljø og boligområder i hele byen. Vi 
skal ha en aktiv boligpolitikk som fremmer sosial mobilitet. Det rødgrønne ber kommunedi-
rektøren oppdatere boligbasen og utvikle planer som sikrer at det fortsatt bygges nok boliger 
i Trondheim. 

Miljøpakken er viktig for å nå våre klimamål, og for å gjøre det enkelt å velge og gå, sykle eller 
reise kollektivt. Miljøpakken vil være like viktig i fremtiden, og samarbeidet med de ulike aktø-
rene må struktureres enda bedre for raskere gjennomføring av prosjektene.
 

 
28



For å sikre flest mulig et godt sted å bo i studietiden, er det viktig at kommunen støtter opp 
om studentsamskipnadens arbeid med å bygge flere studentboliger. Nye studentboliger bør 
ligge i nærheten av sentrum og største campus, med en boligsammensetning som er tilpasset 
ulike behov og livsfaser.

NTNU som utdanningsinstitusjon og det omkringliggende studentmiljøet er viktig i en na-
sjonal sammenheng. De rødgrønne forventer derfor at det både kommer statlige midler 
til fullfinansiering av campusprosjektet, og bidrag til studentersamfundets nybyggprosjekt. 
Trondheim kommune har bidratt med betydelige summer til støttefylling i Nidelva og nybygg 
gjennom tidligere årsoppgjør.
 
Trondheim er en av landets største landbrukskommuner, med en variert produksjon av vek-
ster, dyrehold og småskalaproduksjon. Vi har også mange arbeidsplasser relatert til foredling 
og næringsmiddelindustri i kommunen. De rødgrønne vil legge til rette for økt matproduksjon 
i Trondheim, og ønsker en produksjon som er variert og effektiv - samtidig som den møter 
kommunens ambisjoner på klimaområdet. 

Gode arealer for matproduksjon må bevares gjennom langsiktige planer,  slik at disse kan ut-
nyttes på best mulig måte. Småskalaprodusenter skal sikres gode vilkår for innovasjon og ut-
vikling, og eksisterende salgskanaler skal styrkes. I tillegg er det viktig at kommunedirektøren 
bidrar til å styrke synligheten til produsentene og deres produkter gjennom vedtatt satsing på 
produsentnettverk.
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Drift
Økt innsats for å nå klimamålene              2,5 millioner
De rødgrønne reverserer de foreslått kuttene innenfor klimamidler, klimatiltak og midler til 
miljøoppfølging. Avsetning til klimatiltak styrkes. De rødgrønne vil også at kommunedirektø-
ren innenfor disse midlene vurderer et prosjekt med klimaundervisning etter den modellen 
Oslo innførte etter at regjeringen kuttet Miljødirektoratet sin ordning med miljøambassadø-
rer. 

Vi ber også kommunedirektøren vurdere om noen av disse midlene kan brukes til informa-
sjonsarbeid for å gjøre de nye sykkeltiltakene kjent slik at de blir effektuert tidlig i hovedsyk-
kelsesongen 2021. Vi ber om  at formannskapet blir orientert om dette. 

Støtte til sykkelparkering sameier/borettslag                1 million
De rødgrønne vil stimulere flere til å bygge sikre, enkle og lett tilgjengelige sykkelparkerings-
plasser og setter av 1 million til dette formålet.

Stimulere til flere el-lastesykler for næringslivet                            1 million
Vi oppretter en låneordning for el-lastesykler etter samme modell som vi tidligere har hatt for 
elektriske varebiler. Det må vurderes om det er hensiktsmessig å drifte dette via det allerede 
eksisterende tilbudet som biblioteket gir.

Ressurs til strategisk satsing på samferdsel                 1 million
Vi ønsker å styrke det strategiske arbeidet innen samferdsel, spesielt i de områdene der vi har 
store utfordringer, som for eksempel på Nyhavna, Brattøra, Tempe og Sluppen - samt hoved-
plan vei. Dette er en ytterligere styrking av arbeidet som den nye samferdselsdirektøren skal 
bidra til.

Støtteordning for el-drosjer            0,5-1 million fra 2022
Det etableres en støtteordning til kjøp og montering av ladestasjoner for el-drosjer fra 2022. 
Vi ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak med forslag til innretning på denne 
ordningen. 

Brøyting i boliggatene                  5-10 millioner fra 2022
Reduksjonen av midler avsatt til brøyting i boliggatene avvises. Vi legger inn 5 millioner fra 
2022, økende til 10 millioner i 2023 og 2024.
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Nytt prosjekt “Levende bygater”                          3 millioner
De rødgrønne har et mål om å legge til rette for et synlig byutviklingsgrep i et pilotprosjekt i 
samarbeid med innbyggerne. Vi kan hente inspirasjon fra Gent og Stockholm (Södermalm), 
som har hatt stor suksess med denne typen prosjekter. Vi ber kommunedirektøren invitere 
befolkningen til å komme med innspill, ideer og ønsker - og deretter velge ut bydelen som 
skal være pilot. Intensjonen med ordningen er å bidra til gode nærmiljø for folk og skape mer 
folkeliv i gatene. Bedrifter kan også søke på ordningen. 

Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak innen april 2021 med forslag til 
gater som velges ut som “Levende sommergater”. Etter sommeren gjennomføres en evalue-
ring og bystyret vurderer om dette er en ordning som skal videreføres. Det settes av midler til 
informasjonsarbeid for å gjøre ordningen kjent og administrere søknader. Postene driftsmid-
ler til nærmiljøanlegg og byliv må ses i sammenheng med denne ekstra prosjektfinansierin-
gen.

Turveger/-stier, løyper og andre friluftstiltak                   1 million
Kommunen har vedtatt en ambisiøs plan for grønne områder og friluftsliv. Kommunedirektø-
ren foreslår å styrke dette feltet med 0,8 millioner for å kunne opprettholde dagens standard. 
De rødgrønne vil løfte det ytterligere for at vi skal nærme oss ambisjonsnivået i “Plan for 
friluftsliv og grønne områder” og setter av 1 million ekstra til formålet.

Byarkitekt                  500 000-1 million
De rødgrønne ønsker at funksjonen som byarkitekt skal etableres i løpet av 2021. Byarkitek-
ten skal bidra til økt satsing på arkitektonisk kvalitet i byutviklingen og sørge for at private og 
offentlige utbyggere i en tidlig fase kan få råd i utbyggingssaker. Kommunedirektøren må så 
snart som mulig legge fram et forslag til hvordan funksjonen best mulig ivaretas. 
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Investeringer
Styrking av investeringer til lekeplasser, parker og byrom                      2 millioner
Det har over flere år vært satset politisk på styrking av lekeplasser, parker og byrom. Kommu-
nedirektøren har fulgt opp med mange og gode konkrete prosjekter som både er realisert og 
vil bli realisert i løpet av 2021.  Fra og med 2022 faller investeringsmidlene og de rødgrønne 
styrker områdene for at vi skal kunne fortsette den gode utviklingen. 

Ferdigstilling av Strandveiparken bevilges 2 millioner i 2021 og 2022. 
Parker styrkes med 0,5 millioner i 2022 - økende til 2,5 millioner i 2024. 
Lekeplasser styrkes med 3 millioner i 2022 - økende til 4 millioner i 2024. 
Byrom styrkes med 2,5 millioner i 2022 - økende til 4 millioner i 2024.

Sykkelparkering ved kommunale enheter                                        4 millioner fra 2023
De rødgrønne vil sette av investeringsmidler fra 2023 og legge press på Miljøpakken for å 
komme i gang enda tidligere. 

Verbale føringer
Vinterdrift i neste anbudsperiode
De rødgrønne ber om at det iverksettes tiltak for å få en mer rasjonell og effektiv drift av vin-
tervedlikeholdet,  redusere forbruket av salt, se på løsninger for å redusere transportbehovet 
til snødeponi og rensing av forurenset snø som kjøres til deponi. Kostnader, samt miljø- og 
klimautslipp, skal reduseres, samtidig som standarden for vintervedlikehold opprettholdes på 
minst samme nivå som i dag i neste anbudsperiode. Det skal stilles krav om nullutslippskjøre-
tøy til vintervedlikehold.

Byplan
Over tid har bykassen finansiert selvkostområdet innen byplan og byggesak. Gjennom å 
dimensjonere rett kostnadsnivå på tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv, kan 
kommunen yte de tjenestene som er riktig. Vil vil ha en tett oppfølging av om det nivået som 
beskrives er riktig, dette, og ber kommunedirektøren legge frem en sak i løpet av våren 2021 
som beskriver hvordan nytt kostnadsnivå fungerer. Partiene forventer også at arbeidet med 
plansaker som finansieres over bykassen har høyere fremdrift ved denne endringen av gebyr.
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Miljø og næring
Koronapandemien har gitt store konsekvenser for næringslivet i Trondheim.  Særlig hotell og 
restaurantbransjen, de kulturbaserte næringene og deler av handelsstanden er rammet av 
kraftig omsetningssvikt.  Det er også forventet lavere aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i 
perioden fremover. Det fører til permitteringer, økt arbeidsledighet, flere unge på sosialhjelp 
og sviktende skatteinntekter.  

De rødgrønne vil fortsatt styrke den gode dialogen med partene i arbeidslivet for fortløpende 
å identifisere utfordringer og relevante tiltak for å møte krisen på best mulig måte. I sam-
arbeid med næringslivet skal igangsatte tiltaks- og kompetansepakker videreutvikles. Vi har 
fremdeles ikke sett slutten av pandemien og vi har ikke oversikt over langtidseffektene. Det vil 
derfor være nødvendig med nye tiltak.      

De rødgrønne partiene har tydelige målsettinger om å redusere klimautslippene med 80% 
innen 2030. Samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser basert på grønn næringsutvikling.  
Vi vil styrke samspillet mellom kommunens miljø og klimaarbeid og næringslivet. Vi vil bruke 
kommunens innkjøpsmakt for å styrke grønn konkurransekraft, utvikle grønne arbeidsplasser 
og stimulere sirkulærøkonomien.   

Som et verktøy for å nå våre klimamål er klimabudsjettet inkludert som en viktig del av kom-
munebudsjettet. Det skal synliggjøre klimautslippene i all kommunal virksomhet og  bidra til 
reduksjon i utslippene.
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Drift
Restaurering av natur                   2 millioner
De rødgrønne reverserer kutt og legger til en påplussing på posten  midler til miljøoppfølging. 
Dette gir en mulighet for å styrke arbeidet for bekjempelse av svartelistede arter.

Investeringer
Styrking av investeringsmidler til klimatiltak             20 millioner fra 2022
Skal vi nå vedtatte utslippsmål, må vi kutte ca. 45 tonn mer enn det vi har tiltak og planer for 
innen 2023. Derfor må innsatsen styrkes ytterligere. Vi stiller midler til disposisjon og stiller 
krav til måloppnåelse. Det må satses enda mer på små og store ENØK-tiltak. Vi må stille enda 
sterkere krav til egne bygge- og restaureringsprosjekter og generelt vedlikehold. Kommune-
direktøren peker allerede på arbeidet med å få til fossilfrie bygge- og anleggsplasser, ladein-
frastruktur, utskifting av fossile kjøretøy og piloter for utprøving av klimavennlige materialer 
innenfor bygg- og anleggsprosjekter. Det bestilles en sak for hvordan de nye ressursene som 
legges til fra 2022 skal brukes effektivt allerede fra januar 2022 slik at de har effekt innen 
utgangen av 2023.

Verbale føringer
Visit Trondheim       
Omsettingsfallet i hotell og restaurantbransjen har ført til et kraftig inntektsfall for destina-
sjonsselskapet Visit Trondheim. Bransjen er avhengig av et sterkt destinasjonsselskap for å 
markedsføre og bygge opp under Trondheim som destinasjon for konferanser, arrangementer 
og reiseliv i årene fremover. Visit trondheim må derfor tilføres midler. Kommunedirektøren 
må raskt komme tilbake med en sak til formannskapet som viser hvor mye midler som må 
tilføres og hvordan disse er tenkt brukt.

Grønn konkurransekraft      
For å styrke samspillet mellom kommunens miljø og klimaarbeid og næringslivet settes det av 
midler til et treårig prosjekt for å styrke grønn konkurransekraft, utvikle grønne arbeidsplas-
ser og stimulere sirkulærøkonomien. Midlene hentes fra næringsfondet. 

Bærekraftssenteret
De rødgrønne partiene er opptatt av bærekraftsarbeidet og bærekraftsmålene, og at dette 
skal være en integrert del av arbeidet kommunen gjør på alle nivåer. Formannskapet sluttet 
seg i desember 2019 til kommunedirektørens forslag om å etablere et bærekraftssenter. De 
rødgrønne partiene er opptatt av at dette arbeidet, som får et eget budsjett for 2021, er godt 
forankret i organisasjonen, gir konkrete resultater for byens innbyggere og er politisk styrt. 
Kommunedirekøren bes derfor om å legge fram en sak før midlene avsatt i budsjettet forde-
les til ulike formål.
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Tillegg til klimabudsjettet
Følgende punkter innarbeides i klimabudsjettet: 
1. Det skal stilles krav til private utbyggere om bruk av fossilfrie kjøretøy og anleggsmaskiner.

2. Ved behandling av reguleringsplaner for nybygg og renovering skal det legges vekt på pro-
sjektets og bygningenes totale klimautslipp. Det bør stilles krav til beregning av klimautslipp 
både med tanke på utslipp ved produksjon av materialer, transport og levetid, samt bruk av 
materialer og teknologi som bidrar til å begrense bruken av energi. Det skal også stilles krav 
for å redusere “avkapp” av materialer til et minimum.

3. Ved boligprosjekter hvor forholdene ligger til rette for det, skal det stilles krav om urban 
dyrking.

4. En forutsetning for å nå våre mål om å redusere CO2-utslippene med 80% innen 2030 er 
CO2 fangst og lagring fra fjernvarmeanlegget på Tiller. Det er bekymringsfullt at prosjektet 
med karbonfangst og lagring ikke er startet. Kommunen må derfor be statkraft om en frem-
driftsplan snarest mulig. Statkraft bes også om å foreslå og beregne effekter av tiltak for å 
redusere utslipp maksimalt uten fangst og lagring. 

Kunstgress og gummigranulat
Som et tiltak for å redusere utslipp av mikroplast og skadelige miljøgifter, ønsker de rødgrøn-
ne å fase ut bruk av gummigranulat ved idrettsanlegg og lekeplasser i kommunen. De rød-
grønne vil i planperioden avsette nye beløp for å sikre midler til idrettslag som skal skifte til 
nytt kunstgress.
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Finans og organisasjon
Kommunens ansatte har vist stor vilje og evne til omstilling i krevende arbeidsforhold på 
hjemmeskole, for å opprettholde tjenester og omsorg for innbyggere og pårørende og på 
eget hjemmekontor i tida vi har vært gjennom. Arbeidet med testing, isolering, smittesporing 
og karantene er utfordrende, og de ansatte har lagt ned en formidabel innsats, godt koor-
dinert av en dyktig kriseledelse. Både hjemmeundervisning og hjemmekontor har gitt våre 
ansatte/kolleger en verdifull digital kompetanseheving. 

Dyktige og omstillingsvillige ansatte har satt kommunen i stand til og drive effektiv testing 
og smittebegrensning. Alle enheter har deltatt i innsatsen og totalt har 186 av kommunens 
ansatte vært omdisponert til operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing (TISK) og 
karantene oppgaver. 

Økonomiske innsparinger har også vært viktige grep for å komme gjennom første akutte del 
av pandemien. Alle områder har bidratt, også de med allerede stramme budsjetter. Bruk av 
oppsparte midler fra disposisjonsfond setter oss i stand til å styrke kommunens tjenester 
også i tiden fremover. 

Studentene har vist stort ansvar gjennom pandemien, og fortjener honnør for sin innsats i å 
holde smittetallene lave. Videre tok linjeforeningene selv initiativ til alternative opplegg for å 
sosialisere nye studenter, og fortjener skryt for dette. Studenter og studentkultur er en svært 
viktig del av kunnskapsbyen Trondheim. Samtidig er det også viktig å videreføre det gode ar-
beidet i nettverkssamarbeidet “Study Trondheim”, hvor sentrale aktører jobber med visjonen 
om at Trondheim skal være Nordens beste studieby. 

Samtidig som kommunens tjenester skal leveres i en krevende og annerledes situasjon, skal 
vi kontinuerlig jobbe med god organisering, et godt arbeidsmiljø og forbedre turnusplanleg-
gingen. Vi skal jobbe aktivt med og bli en enda bedre på å tilby heltidsstillinger. Dette får vi 
til gjennom av et er godt trepartssamarbeid. Vi må fortsette og styrke trepartssamarbeidet 
gjennom arbeid mot felles mål. De ansatte erfaringer og behov på enhetene må bli lyttet til 
før man tar overordnede beslutninger. 

I løpet av 2021 må vi få til et utvidet partssamarbeid på utvalgte enheter og dra erfaringer i 
det videre arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø, levere gode tjenester, flere i økte stil-
linger, heltid og redusert sykefravær. 

Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mye penger man bruker på hver en-
kelt enhet og hvor godt tjenestetilbud man tilbyr. Kommunedirektøren må i 2021 iverksette 
et arbeid sammen med de ansatte og tillitsvalgte som gir kunnskap og erfaringsoverføring 
mellom enhetene over “beste praksis” for levering av tjenester. Vi må være trygg på at vi får 
best mulige tjenester ut av hver krone vi bruker på den enkelte enhet.
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Verbale føringer
Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er en skatt som er presis når det gjelder omfordeling av verdier 
i samfunnet, ved at det er en sammenheng mellom de som har mest og de som 
eier mest. I løpet av 2023 vil Trondheim kommune sørge for omtaksering av eien-
dommer, dette for og få en rettferdig verdivurdering av hver enkelt eiendom. De 
rødgrønne legger opp til en svak økning av eiendomsskatten i løpet av perioden. 
Økningen vil bli jevnt fordelt mellom næringseiendom og bolig. For en gjennom-
snittlig bolig vil det være en økningen på 975 kroner i året i 2024. Økningen i 
eiendomsskatt vil finansiere flere lærere for og gi en god skole for våre barn, og 
flere pleier for og ta vare på oss når vi blir gamle.
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Politikk
Bystyresekretariatet                         0,9 millioner
Kommunedirektørens kutt i ramme reverseres slik at drift kan opprettholdes og økte kostna-
der til lovpålagt godtgjøring til folkevalgte finansieres. Koronakostnader i ordinær drift forut-
settes finansiert på samme måte som øvrige enheter. For å finansiere dette, gjennomføres 
ikke komitereiser i 2021. 
 
Tegnspråktolkning formannskaps- og bygningsrådsmøter                   0,5 millioner
Formannskapet og bygningsrådet behandler saker som angår hele befolkningen. Derfor er 
det viktig at disse møtene er tilgjengelige for flest mulig. Det settes av 0,5 millioner for å ha 
tegnspråktolkning av disse møtene. Ordningen er finansiert gjennom 2021 og vil bli vurdert 
videreført etter dette året.

Rådgiverressurs varaordfører                        0,4 millioner
Det settes av 0,4 millioner til en rådgiverressurs for å styrke tilrettelegging for varaordfører.

Økt valgdeltakelse blant mennesker med utviklingshemming                               0,1 millioner
Prosjektet er initiert av Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) og Regionalt kunnskaps-
senter for habilitering (RHAB). Det vil involvere kommunen, NTNU, brukerrepresentanter og 
politikere. Prosjektet skal forsøke å måle valgdeltakelsen blant utviklingshemmede, og om 
deltakelsen vil øke dersom det iverksettes målrettede tiltak. De rødgrønne setter av midler til 
å dekke utgiftene knyttet til dette prosjektets arbeid gjennom 2021.
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Inndekning
Eiendomsskatt
De rødgrønne partiene øker måltallet på eiendomsskatten fra på 2022 og ut perioden. End-
ringen i 2022 skal utelukkende tas over næringseiendommer, men fra 2023 skal fordelingen 
av måltallet tas med halvparten fra hhv næringseiendom og boligeiendom. Vi ønsker ikke 
endring fra boligeiendommer før vi har gjennomført omtaksering av eiendommene og skat-
ten har en mer sosial profil.

Buffer mot usikkerhet 
De rødgrønne partiene omdisponerer den summen som kommunedirektøren har avsatt som 
buffer knyttet til usikkerhet i perioden. Ved behov, kan disposisjonsfondet benyttes til å dekke 
uforutsette utgifter. 

Bruk av disposisjonsfondet
Gjennom god økonomisk styring over år har kommunen bygget seg opp et disposisjonsfond. 
Dette er midler satt av til bruk i trangere tider. Pandemien har gitt oss økonomiske utfordrin-
ger, og det er derfor riktig å bruke ekstra av disposisjonsfondet nå, også til drift. De rødgrønne 
partiene velger derfor å bruke av fondet til drift av kommunen i 2021 og 2022, for deretter å 
begynne oppbygging av fondet igjen. Vi har som mål at fondet skal være 5% av driftsinntekte-
ne for kommunen. 

Skoleskyss
De rødgrønne partiene kutter økningen til skoleskyss med 50%, og ber kommunedirektøren 
jobbe med bedre løsninger når man planlegger bruken av interimskoler. Ved bygging eller 
restaurering av ungdomsskoler, vil flere kunne gå eller sykle til skolen, og bruk av ordinært 
busstilbud må kunne vurderes. Dette må også vurderes for elevene på mellomtrinn.

Mindre innbetaling av avdrag på lån
I 2023 og 2024 reduserer vi betaling av øvrige avdrag på lån med 43,3 og 26 millioner. I de to 
årene har vi et lavere låneopptak enn handlingsregelen tilsier, og dette gir rom for å redusere 
de ekstra innbetalingene. 

Innkjøp/konsulentbruk og rekrutteringsbyrå
De rødgrønne partiene kutter 5 millioner hvert år på innkjøpsbudsjettet. Gjennom å styrke 
egen bemanning skal behovet for å kjøpe eksterne tjenester gå ned. Kommunen har kompe-
tente medarbeidere og tillitsvalgte innen rekruttering og de rødgrønne partiene mener vi bør 
løse denne oppgaven i størst mulig grad selv med egne ressurser. Vi  reduserer derfor midler 
som er avsatt til å kjøpe tjenester fra rekrutteringsbyrå. 

Komitereiser
Det skal ikke planlegges for store komitereiser i 2021, og midlene legges derfor inn til andre 
formål i kommunen. 
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Utredninger
Behovet for midler til utredninger i en kommune er stort, men de rødgrønne partiene ønsker 
ikke å sette av 24 millioner til dette i planperioden uten at vi har en plan for disponering. Vi 
kutter 4 millioner av dette hvert år, og ber kommunedirektøren legge frem en sak tidlig hvert 
år som beskriver hvilke planer som trenger midler til utredning. Partiene mener midler fra 
disposisjonsfondet kan brukes til dette formålet, og vil vurdere dette fra år til år.

Parkeringsavgift
Trondheim kommune ligger lavere enn de andre storbykommunene på parkeringsavgift. De 
rødgrønne partiene legger inn økt måltall på parkering og ber kommunedirektøren komme 
med en sak som beskriver hvordan dette måltallet kan nås. Vi ønsker å få vurdert både kor-
tere parkeringstid, lengre tidsrom for parkeringsavgift på ukedager og lørdager, eventuelt 
innføring av parkeringsavgift på søndag, eller økte avgifter generelt. Saken må legges frem til 
politisk behandling i løpet av våren 2021.

Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO)
Da Trondheim mottar færre flyktninger, må blant annet TROVO gjennom en omstilling. Om-
stillingen er nødvendig, men de rødgrønne partiene legger inn 5 millioner som er avsatt på 
disposisjonsfondet til TROVO med en gang. Dette skal sikre driften frem til sak om fremtidig 
nivå på drift av TROVO blir behandlet politisk. Det er viktig for partiene at tilbudet på logope-
disk senter og det spesialpedagogiske tilbudet blir dimensjonert slik at innbyggerne får det 
tilbudet de trenger.

NAV
De rødgrønne partiene mener at deler av midlene som er avsatt til økte sosialhjelpsutgifter 
må rettes inn mot konkrete prosjekt for å få ungdom ut i arbeid. Midlene omdisponeres fra 
avsatte midler til sosialhjelp direkte inn i ekstra ressurser til området.

Dialogkonferanse
Bevilgningen til dialogkonferanser kuttes.

Inndekning Tall i millioner 2021 2022 2023 2024

Eiendomsskatt 30 60 90
Usikkerhetsbufferen 40 40 40 40
Skoleskyss 1,2 1,2 1,2 1,2
Disposisjonsfondet 67,9 63,7
Mindre innbetaling av øvrige avdrag på lån 43,4 26,1
Utredninger 4 4 4 4
Innkjøpsbudsjettet 5 5 5 5
Parkeringsavgift 4,5 9 9 9
Ikke komitereiser i 2021 1
Dialogkonferanse 1,2
Omstilling TROVO - omdisponering 5
Sosialhjelp - omdisponering tabell 10-3 10 10
Totalt 139,8 162,9 162,6 175,3
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Driftsutgifter
Tall i millioner
Utgifter 2021 2022 2023 2024

Oppvekst
Skole  grunnbemanning 17,5 30 30 30
Opprettholde lærernormen 7,1 10,6 10,8
Kategorielever 100% 8 8 8 8
Laget rundt eleven 2 4 4 6
Pedagogisk psykologisk tjeneste 4
SFO gratis kjernetid 3,3 3,3 3,3 10,3
Barnehage grunnbemanning 4 8 14 20
Kulturdag 1 2 2 2
Kulturskolen - flere elevplasser 1 2 2 2
Helsesykepleier 3 3 3

Helse og velferd  
Økt grunnbemanning i eldreomsorgen 20 35 30 30
Kortidsplass Øya helsehus, styrket bemanning 3 3 3 1
Økt stillingsandel -prosjekt 5
Ombudsordningen 0,5 1 1 1
Veteranhus 0,4 0,4 0,4 0,4

Arbeid og sosial
Utsikten - reversere kutt 3,1 4,1 4,1 4,1
Opptrappingsplan barnevernsadministrasjon 5,1 5,1 5,1 5,1
NAV - KVP og Jobbhuset  -tabell 10-3 10 10
Kommunal boligrådgivning fra leie til eie 0,6 1,2 1,2 1,2
Uteseksjonen 3,2 4 4 4
Dagsverket 1,9 1,9 1,9 1,9
Røde Kors Fellesverket 0,8 0,8 0,8 0,8
internett - sosialhjelp 5
Døveforeningen 0,2 0,2 0,2 0,2
Bymisjonen - Home start 0,5 0,5 0,5 0,5
Bymisjonen - Legal Aid/ gatejuristen 0,8 0,8 0,8 0,8
Mestringsteam kveld/helg 1,8 1,8 1,8 1,8
BFT familietiltak 3,9
TROVO 5
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Kultur, idrett og friluftsliv

Generell styrking av kulturbudsjettet 3 3 3 3
Stimuleringsmidler kultur 3 3 3 3
Tilbud ungdom - fritidsklubber 1,6 1,6 1,2 1
Drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom 0,2 0,2 0,2 0,2
Utstyrspott skoleskorps 0,5 0,5 0,5 0,5
Kulturenheten og folkebibiliotek 0,6 0,6 0,6
Lokalt kulturråd 0,3
Turveier 1 1 1 1
Ishall Klett 5
utstyrspott idrettsanlegg 0,4 0,9 0,9 0,9
Driftstilskudd barn og unge idrett 0,3 0,3 0,3 0,3

Areal og samferdsel

Opprettholde dagens nivå på brøyting i boliggater 5 10 10
Økt innsats på samferdsel 1 1 1 1
Øke innsats for å nå klimamålene 2,5 2,5 2,5 2,5
Støtte til sykkelparkering sameier/borettslag 1 1 1 1
Støtte til El-lastesykkel for bedrifter 1
Støtte til etablering av ladestasjoner for drosje 0,5 1 1
Byarkitekt 0,5 1 1 1
Levende sommergater 3

Miljø og næring

Restaurering av natur 2 2 2 2

Politikk 

Tegnspråktolk av formannskapet/bygningsråd 0,5
Rådgiverressurs varaordfører 0,4 0,4 0,4 0,4
bystyresekreteriatet 0,9 1,2 1,3 1
Prosjekt økt valgdeltakelse 0,1
Totalt 139,8 162,9 162,6 175,3
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Investering
De rødgrønne partiene reduserer kommunens låneopptak med 45 millioner i planperioden. 
Partiene fortsetter nedbetaling av lån slik at kommunen har handlingsrom for å gjøre nød-
vendige nye investeringer mot slutten av perioden. Det er behov for ytterligere investeringer i 
offentlig infrastruktur mot slutten av denne planperioden og i årene etter.

Tall i millioner
Investering Totalt 2021 2022 2023 2024
Inndekning
Nidelvstien - redusere −10 −10
Økt låneopptak −100 −50 −50
Utsette oppstart Heimdal HVS −180 −2 −1 −37 −140
Sum inndekning −290 −12 −1 −87 −190
Utgifter
mindre investeringer klimabudsjettet 60 20 20 20
Støtte til sykkelparkering ved kommunale enheter 8 4 4
Hoeggen skoler- tak og vegger 20 20
Lekeplasser 11 3 4 4
Parker 5,5 0,5 2,5 2,5
Byrom 9,5 2,5 3 4
Fortsatt oppstart Granås U-skole i 2022 82 6 6 70
Ny skole - avgjøres i skolebehovsplanen 
Vår 2021

6 6

Oppstartbevilgning ny ishall - regulering 6 6
Bydelsbasseng øst 5 2 3
Bibliotek Øst/Lilleby 4 4
Seminarplassen Klæbu 24 2 11 11
Strandveiparken 2 2
Totalt investeringer 245 24 45 52,5 123,5
Endring bykassefinasierte lån i perioden −45 12 44 −34,5 −66,5

Investeringer innen boligøkonomien Totalt 2021 2022 2023 2024
Boliger - kommunale 100 50 50
Småhus 8 8
Endring låneopptak i boligøkonomien 108 50 58
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Budsjettvedtak 2021
Bystyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-
2024, budsjett 2021, med de endringer som fremgår av endret innstilling fra 
17.11.2020 og med endringene i budsjettforslag fra de rødgrønne partiene.
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