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1 Innledning 

Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har gjennom forslag til effektiviseringer av kommunens drift 
funnet rom til å styrke kunnskapsformidlingen i skolen, kvaliteten i eldreomsorgen og til å sikre 
barn som opplever omsorgssvikt riktig hjelp i rett tid. Vi sikrer byens rusmisbrukere lettere 
tilgang til behandling og våre funksjonshemmede bedre og mer individuelt tilrettelagte dagtilbud. 
Vårt budsjettforslag viser at dersom det finnes politisk vilje til å ta i bruk nye ideer og bedre 
løsninger er det rom for å skape bedre tjenester og en tryggere by. 
 
Fallende oljepris og en ny, gryende økonomisk motbakke for mange land i Europa er bakteppet 
ved bystyrets behandling av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for de kommende årene. 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet legger derfor frem et svært nøkternt budsjett. Vi styrker noen 
viktige områder innenfor kommunens tjenesteproduksjon. Men vi legger frem forslag om 
inndekninger som overstiger det vi foreslår av økte utgifter, og foreslår at disse frigitte ressursene 
skal settes av i kommunens disposisjonsfond for å gjøre kommunen enda litt mer robust i tilfelle 
svikt i for eksempel skatteinntektene. Vi krever også omstilling og nytenking i kommunen. Skal 
kommunen klare å gi gode, trygge tjenester til sine innbyggere må den hele tiden drives mer 
effektivt. Vi mener det er på høy tid å styrke samarbeidet med private, ideelle og frivillige – både 
for å styrke kvaliteten på tjenestene og å holde utgiftene under kontroll.  
 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er dypt bekymret for den sterke økningen i kommunens gjeld 
som rådmannens budsjettforslag legger opp til. Kommunens handlingsregler ble første gang 
foreslått av Høyre i april 2009, og deretter lagt inn i budsjettet av rådmannen. Rådmannens 
forslag til budsjett viser imidlertid at kommunen nærmer seg grensene i handlingsreglene ved 
utgangen av denne økonomiplanperioden. Derfor trengs det en kursendring, blant annet 
gjennom å dempe gjeldsveksten. Dette budsjettforslaget tar høyde for nettopp dette.  
 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er svært opptatt av å sikre velferden både i budsjettet for 
2014, og i årene som kommer. Derfor er dette et svært nøkternt budsjettforslag, hvor våre forslag 
til inndekninger er større enn forslagene til utgiftsøkninger. Vi vil ha en kommune med robust 
økonomi som kan gi alle innbyggere trygghet for gode tjenester. Erfaringene med kutt som 
rammer byens svakeste under de rødgrønne partienes styring av byen viser hvor viktig nettopp 
økonomisk ansvarlighet og evne til prioritering er. 
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2 Skatte- og budsjettvedtak vedtak 2015 

2.1 Skattevedtak 2015 

For inntekts- og formuesskatt skal høyest tillatte skattesats legges til grunn. 
 
Eiendomsskatt utskrives med kroner 5,75 for hver kroner 1 000 av takstverdien på 
eiendommer. Alle godkjente boligenheter for eiendomsskatt gis et bunnfradrag på kroner 
600 000. 

2.2 Budsjettvedtak 2015 

Rådmannens forslag til budsjett for bykassen vedtas slik det går fram av det spesifiserte 
drifts- og investeringsbudsjettet, jamfør kapittel 25-27, justert for de endringer som 
framgår av tabell 4-2, 4-3 og korrigert tabell 25-1 i notat fra rådmannen av 25. november 
samt de endringer som fremkommer i dette dokumentet.  
 
Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av 
budsjettdokumentet, jamfør kapittel 5, samt de endringer som fremkommer i dette 
dokumentet. 
 
Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet, 
jamfør kapittel 27 i rådmannens budsjettforslag. 

 
Bystyret vedtar å ta opp følgende lån i 2015: 

 Lån til investeringer på inntil 2 milliarder kroner 

 Lån til startlånsordningen på inntil 300 millioner kroner 

 Lån på inntil 15 millioner kroner for videreutlån til Trondheim Parkering KF. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Trondhei Parkering KF. 

 
Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de 
nødvendige låneavtaler. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering 
av lån. 
 
Bystyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 400 millioner kroner i 
2015, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre det nødvendig. 
 
Bystyret vedtar rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan med de endringer 
som fremkommer av budsjettforslaget fra Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet. 
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3 En kunnskapsskole for alle: 16,5 millioner 

Mye er bra i Trondheimsskolen, men mye kan også bli bedre. Vårt mål er at alle barn som går ut 
av grunnskolen i Trondheim skal beherske de grunnleggende ferdighetene og at alle elever fra 
Trondheim som tar videregående skal ha fullført innen fem år. Skolen er kanskje den aller 
viktigste arena vi har for å utjevne sosiale forskjeller. Elevenes resultater i trondheimsskolen er i 
dag alt for avhengig av foreldrenes utdanningsnivå og sosiale status. Høyre, Venstre og 
Pensjonistpartiet vil ha en skole hvor det er elevenes egen innsats som avgjør hvor godt de 
lykkes, uavhengig av familiebakgrunn. Våre mål for skolen er at ingen elever skal slite med 
lærevansker uten å bli sett, ingen skal bli mobbet uten at voksne griper inn og ingen skal gå ut av 
skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok til å klare seg i videregående opplæring.  

3.1 Økt lærertetthet 3.-7. trinn: 12 millioner 

Rådmannen har i sitt forslag til budsjett lagt inn en generell reduksjon i skolen på 15,6 
millioner i 2015 og deretter 11,6 millioner årlig. Dette vil føre til lavere lærertetthet på 3.-
7. trinn. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet mener dette vil redusere skolenes mulighet 
for tilpasning av undervisningen til hver enkelt elev. Vi er særlig bekymret for elevene 
som sliter med lærevansker – og forutsetter at en styrking av dette budsjettområdet 
benyttes for å sikre at elever med utfordringer blir sett og hjulpet så tidlig som mulig i 
skoleløpet. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet styrker skolen med 12 millioner kroner 
årlig.  

3.2 Sikre tilbudet i kulturskolen: 1 million 

Trondheim kommunale kulturskole har marginalt bedre dekningsgrad enn tilsvarende 
tilbud i de ti største kommunene i Norge. Rådmannens forslag om reduksjon i tilbudet 
betyr at langt færre elever vil få tilbud ved skolen: I 2013 var det 4 169 elevplasser fordelt 
på 3 560 elever i Trondheim kommunale kulturskole. En million kroner delt på utgiftene 
per bruker, tilsvarer ca 53 elevplasser. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet styrker derfor 
budsjettet til kulturskolen med en million i året.  

3.3 Kompetanseheving for lærerne: 2 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er svært glade for at regjeringen og stortingsflertallet 
i statsbudsjettet satser på lærernes kompetanse. Dette har lærernes organisasjoner 
etterspurt i mange år. Derfor reagerer vi også med skuffelse på at rådmannen foreslår å 
møte statens gode satsing med et kutt i kommunens egen innsats på området. Vi ønsker 
tvert i mot å bruke denne muligheten til å gjøre byens gode lærere enda bedre. Vi fjerner 
derfor rådmannens kutt, og øker satsingen med en million i året. 

3.4 Fag fra videregående i EVO: 100.000 

Elever ved Enhet for Voksenopplæring (EVO) er innvandrere med svært ulike 
utgangspunkt for utdanning her i Norge. Dersom det avdekkes at en elev har evner og 
faglig grunnlag til å kunne ta fag fra videregående bør dette gjøres mulig – både for å gi 
et raskere løp frem mot ytterligere utdanning eller arbeid og for å bidra til raskere 
integrering i det norske samfunnet. Vi ber rådmannen starte opp arbeidet med et slikt 
tilbud i 2015, og å sette det i gang fra 2016.  

3.5 Innsats mot mobbing: 0,3 millioner 

Det gjøres et godt arbeid for å forebygge mobbing, og å øke kompetansen om dette 
temaet i Trondheim. Det er i den senere tiden blitt avdekket flere saker som viser hvor 
alvorlig mobbing kan ramme enkeltelever. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet vil ha en 
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trygg skole for alle barn i Trondheim, og ønsker derfor å styrke innsatsen mot mobbing i 
skolen. Vi setter av ressurser tilsvarende en stilling fra høsten 2015 for å styrke 
skoleteamets arbeid på feltet. 

3.6 Søskenmoderasjon på tvers av Barnehage og SFO 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet støtter ikke rådmannens forslag om å kutte 
søskenmoderasjonen på tvers av barnehage og SFO, og legger inn midler til dette fra 
2016. Partiene ønsker dessuten å inntektsgradere SFO-kontingenten etter modell fra 
barnehagekontingenten. 

3.7 Fraværsagenter: 1 million 

Ved Huseby skole og i Oslo er det gjennomført forsøk med egne ansatte som følger opp 
elever i ungdomsskolen som er borte fra skolen, med gode resultater. Vi setter av en pott 
for å la skoler som ønsker å innføre tiltaket søke rådmannen om midler fra potten. 

3.8 Flere barnehageplasser, løpende opptak 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er glade for at forliket om statsbudsjettet medfører 
rom for 100 flere barnehageplasser i Trondheim neste år, og forutsetter at også barn som 
er født etter august skal gis plass i barnehage i Trondheim. 

 
Våre prioriteringer i tall: 
 

 
2015 2016 2017 2018 

Økt lærertetthet 3.-7. trinn 12 12 12 12 

Ingen generell reduksjon i kulturskolen 1 1 1 1 

Kompetanseheving for lærere 2 2 2 2 

EVO, fag fra VGO 0,1 0,5 0,5 0,5 

Innsats mot mobbing 0,3 0,7 0,7 0,7 

Søskenmoderasjon 
 

3,2 7 7 

Fraværsagenter 1 1,5 1,5 1,5 

Sum 16,4 20,9 24,7 24,7 

 

4 Styrket omsorg for dem som trenger det mest: 28,8 millioner 

En god, trygg og verdig eldreomsorg er en av kommunens aller viktigste oppgaver. Dessverre har 
den siste tids avsløringer av rutinesvikt, ulovligligheter og mangelfull oppfølgning, vist at 
kommunen har sviktet på flere områder. Trondheim kommune kan ikke være kjent med at eldre 
og pleietrengende må lide for at kommunen og politisk ledelse ikke er tilstrekkelig aktpågivende i 
å ivareta den enkeltes behov. Kommunens ansatte gjør en betydelig innsats på helse- og 
velferdsområdet hver eneste dag, men både ansatte og brukere og deres pårørende vil nyte godt 
av å få enda flere varme hender og flere kloke hoder inn i omsorgen. 
 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er derfor opptatt av å iverksette en gjennomgående heving av 
kvaliteten på tjenestene vi tilbyr våre eldre og hjelpetrengende. Vi ønsker derfor både å øke 
grunnbemanningen, få flere leger inn i sykehjemmene og øke innsatsen i kompetansehevingen 
blant ufaglærte. 
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Ønsket om å bestemme over eget liv blir ikke mindre med årene. Og undersøkelser viser at de 
aller fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme i sitt eget hjem. Når behovet for hjelp melder seg må 
vi tilby en omsorg som gir verdighet for den enkelte, en omsorg som ikke setter grenser for om 
det er det offentlige eller private som tilbyr tjenestene, men at det er kvaliteten på tjenestene skal 
være avgjørende. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet mener at den som mottar tjenester i 
hjemmet selv må få velge hvem som skal komme hjem til dem. 
 
Hjemmeboende med behov for dagsenter skal tilbys et dagsenter som passer for den enkelte. Vi 
mennesker er forskjellige, det bør derfor tilbys større mangfold i aktivitetene slik at flere trives, 
stimuleres og slik få mulighet til å bo lenger i sitt eget hjem. Vi ser et blomstrende mangfold av 
tilbydere som tenker nytt og utradisjonelt. Flere ønsker å samarbeide med det offentlige og i 
samarbeid med frivillige organisasjoner kan disse tilføre nye vitale tilbud. Høyre, Venstre og 
Pensjonistpartiet ønsker et større mangfold av tjenester slik at de som har behov for omsorg kan 
få en best mulig livskvalitet. 

4.1 Styrke psykisk helsevern: 3 millioner 

Halvparten av befolkningen vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet. Så mye som 
halvparten av dem som faller ut av skolen og hver fjerde som faller ut av arbeidslivet, 
oppgir psykiske problemer som årsak. Ventetiden for psykisk helsehjelp er svært lang og 
køen har vokst. Regjeringen og stortingsflertallet har lagt opp til en kraftig styrking av 
psykisk helsevern. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker å følge opp denne 
satsingen i Trondheim med en styrking på dette feltet. 

4.2 Økt legedekning på sykehjem: 2 millioner  

Flere saker har de senere årene avdekket alvorlige mangler i eldreomsorgen, noen av de 
alvorligste handler om feilmedisinering. Forskning viser at over halvparten av beboerne 
på sykehjem har smerter som verken er diagnostisert eller behandlet. I underkant av 
halvparten av pasienter med demens er ikke utredet. I gjennomsnitt får en 
sykehjemsbeboer åtte-ti ulike legemidler, og det uten dokumentasjon. Riktig 
medisinering og ernæring/drikke vil kunne bedre helsetilstanden til beboerne. Høyre, 
Venstre og Pensjonistpartiet foreslår derfor en styrking av legedekningen ved sykehjem. 

4.3 Rusbehandlingsplasser: 1 million 

Det er for lang ventetid på rusbehandling. Når rusmisbrukere endelig blir motivert til å 
komme ut av misbruket haster det med å komme i behandling. I tillegg vet vi at 
rusmisbrukere er svært forskjellige, og har behov for mange forskjellige 
behandlingstilbud for å finne et som passer nettopp seg. Høyre, Venstre og 
Pensjonistpartiet setter derfor av en million i året til å styrke kjøp av plasser i 
rusbehandling. 

4.4 Dagtilbud til personer med demens: 1 million 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har i flere budsjettforslag vært opptatt av å styrke 
dagtilbudet til denne gruppen. Vi konstaterer med glede at tilbudet har blitt bedre, men 
behovet for styrking og videreutvikling er absolutt fortsatt tilstede.  

4.5 Rådgivingstilbud for døve og døvblinde: 300.000  

Trondheim har mange døve og døvblinde. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er 
opptatt av å sikre at de får god bistand, og foreslår å styrke deres rådgivningskontor med 
300.000 årlig ut over rådmannens forslag. 
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4.6 Styrke økonomien til fattige familier: 6 millioner 

Trondheim kommune regner barnetrygden som inntekt ved tildeling av sosialstønad, i 
motsetning til Oslo kommune. Sosialstønad er en hjelp til mennesker som ikke har andre 
inntektskilder, og er ment å være av kort varighet. I dag mottas sosialstønad i 
gjennomsnitt i tre måneder i Trondheim. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har som 
mål å få dette ned i to måneder – sosialstønad skal være et sikkerhetsnett, ikke en 
fattigdomsfelle. Barnetrygden er ment å være en bistand til familiene som sikrer barna, 
derfor vil vi innføre samme praksis som Oslo og Bergen kommune. Vi foreslår at 
ordningen etableres fra andre halvår 2015, med helårsvirkning fra 2016.  

4.7 Økt grunnbemanning: 5 millioner 

For å sikre god kvalitet på omsorgen må det være tilstrekkelig bemanning på jobb. Det er 
betydelige utfordringer knyttet til å få rett antall ansatte på jobb til en hver tid. Vi er 
bekymret for bemanningen på kveld og helg, og setter av en pott for å styrke 
bemanningen på disse tidene hvert år i planperioden. 

4.8 Aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede: 8 millioner 

Det siste året har vist hvordan de rødgrønne partienes harde nedskjæringer av tilbudet til 
byens funksjonshemmede rammer. Takket være klager fra pårørende, og fylkeslegens 
avgjørelse, vet vi nå at kuttene har ført til at brukere risikerer å få dårligere helse som 
følge av vedtak fattet av bystyreflertallet. Tilbudet er de senere årene blitt vridd fra 
individuelle tiltak til tilbud til grupper. Antall brukere er økt betydelig mer enn 
budsjettrammene. Dette er en utfordring for en gruppe med til dels med individuelle og 
varierende behov enn den øvrige befolkningen. Det er uverdig å bruke tilbudet til byens 
aller svakeste innbyggere kuttpost. Vi foreslår å styrke tilbudet med 8 millioner ut over 
rådmannens forslag til budsjett i 2015. Rådmannen foreslår en styrking på tre millioner i 
året i resten av planperioden, for disse årene styrker vi tilbudet med 5 millioner i året for 
å opprettholde nivået vi foreslår i 2015. 

4.9 Psykisk helsevern for studenter: 0,5 millioner 

I valgkampen i 2011 skrev samtlige partier i bystyret unntatt ett under på en avtale med 
Studenttinget om at kommunen skal gi tilskudd til psykisk helsevern for studentene på en 
halv million i året. Denne avtalen ble brutt av det rødgrønne flertallet allerede i første 
budsjett etter valget. Behovet for psykiske tjenester til studenter vokser. Vi står ved 
avtalen som ble underskrevet og bevilger 0,5 millioner årlig til psykisk helsevern for 
studenter. 

4.10 Trygghetsalarm 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet opprettholder i dette budsjettforslaget tilbudet om 
trygghetsalarm uten egenandel for brukerne. 

 
Våre prioriteringer i tall: 
 

 

Helse og velferd 2015 2016 2017 2018 

Styrke psykisk helsevern  3 3 3 3 

Økt legedekning på sykehjem 2 4 4 4 

Kommunalt rusarbeid 1 2 2 2 

Styrke dagtilbud for demente 1 2 2 2 
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Rådgivingstilbud døve/døvblinde 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ikke beregne barnetrygd som inntekt i sosialstønad 6 11 11 11 

Økt grunnbemanning 5 5 5 5 

Dagtilbud funksjonshemmede 8 5 5 5 

Psykisk helsevern for studenter 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sum 26,8 32,8 32,8 32,8 

 

5 Barnevern: 5 millioner 

En trygg oppvekst varer hele livet. Og heldigvis lever de fleste barn under trygge 
oppvekstforhold. Men ikke alle barn. Faktisk har kommunen de senere år sett en stor økning i 
antall barn som lever under så dramatisk dårlige oppvekstvilkår at de må tas ut av hjemmet 
umiddelbart, med såkalte akuttvedtak. Til tross for økningen i antall barn som trenger en ny 
omsorgsbase eller hjelp i hjemmet, har Arbeiderpartiet med sine samarbeidspartier hvert eneste år 
kuttet i budsjettene på barnevernsområdet. Og hvert år har rådmannen i revidert budsjett måttet 
plusse på fordi behovene har vist seg å være større enn antatt. Høyre, Venstre og 
Pensjonistpartiet vil også i år advare mot denne typen uforsvarlig budsjettering. Det er barnas 
behov som må styre, ikke kommunens økonomi. 
 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er imidlertid glade for å ha fått gjennomslag for flere av våre 
forslag på barnevernsområdet. Rådmannens igangsetting av en ny brukerundersøkelse og 
etableringen av en lavterskel klageordning, er noe av det våre partier har fått tilslutning til. At 
kommunen nå også ser ut til å få totalansvaret for barnevernet etter påtrykk fra våre partier, er 
også svært positivt. Rådmannen har også forsikret at man nå er i gang med en rekke nye tiltak 
med tanke på tidlig innsats for å hjelpe foreldre til å bli gode omsorgspersoner, noe som vil bidra 
til at flere barn kan bli værende i hjemmet. 
 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet mener likevel at rådmannens foreslåtte besparelser er 
urealistiske. Våre partier foreslår derfor å redusere rådmannens kutt med fem millioner kroner. 
Våre partier mener disse midlene også bør benyttes til kompetanseheving og større innsats for 
rådgivning og oppfølgning av fosterforeldre, samt bedret tilsyn med barn som er plassert utenfor 
hjemmet. 
 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ser med glede frem til å få totalansvaret for barnevernet etter 
påtrykk fra våre partier. De nærmeste to årene vil bli svært viktige for vårt nye barnevern. Høyre, 
Venstre og Pensjonistpartiet, er imidlertid usikre på hvor lang tid rådmannen vil trenge på en 
omstilling både med hensyn til utvikling av nye metoder for tidlig innsats og overgangen til et 
totalansvar for barnevernet. Vi legger derfor inn en ekstra buffer på dette viktige området fra 
2016 og ut perioden, slik at omstillingen ikke skal gå utover nødvendige tiltak til barnas beste. 

6 Kultur, idrett og frivillighet: 6,4 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet støtter rådmannens oppfølging av de økte bevilgningene i 
statsbudsjettet til de store institusjonene. Vi ser behov for en ytterligere satsing på idrett, 
frivilligheten og det frie kulturfeltet. Våre partier er også opptatt av å belønne positive initiativ 
innen kunst- og kulturfeltet og slik utløse private bidrag og stort engasjement.  
 
For Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er frivilligheten bærebjelken i bysamfunnet. Verdien av 
frivillighet kan ikke overvurderes. Den som får hjelp av en frivillig vet at hjelpen er gitt med 
hjertet. Den frivillige innsatsen sparer samfunnet for store summer og er også verdifull for den 
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som yter noe. Derfor er våre partier svært kritisk til at frivilligheten brukes som en salderingspost 
i budsjettforslaget for 2015. Tvert om er det behov for en betydelig opptrapping av kommunens 
satsing på frivillighet. Vi foreslår en samlet økning i tilskudd og bevilgninger til frivillig 
virksomhet på 6,4 mill kr fordelt på kultur, idrett, helse og velferd. Bevilgninger til frivillighet, 
idrett og kultur utløser innsats og engasjement som langt overstiger den rene økonomiske verdien 
av tilskuddene. Derfor gir styrkete rammer på disse områdene langt mer igjen til kommunen og 
innbyggerne enn størrelsen på hver enkelt post skulle tilsi.  
 
Den kulturelle spaserstokken ble etablert i Trondheim mens det var borgerlig flertall i bystyret. 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er opptatt av at byens eldre skal ha tilgang til gode og varierte 
kulturopplevelser. Dette er et område vi ville satt av midler til, uavhengig av statlig bidrag. Vi er 
derfor svært glade for at forliket om statsbudsjettet medførte en videreføring av det statlige 
tilskuddet til ordningen. 

6.1 Ingen kutt Trondheim folkebibliotek: 300.000 

Trondheim folkebibliotek er byens best besøkte kulturinstitusjon. Biblioteket besøkes og 
benyttes av brede grupper og får i fremtiden nye arbeidsoppgaver knyttet til overgangen 
til digitale media. For å gi biblioteket rom for å utnytte disse nye mulighetene fjerner 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet rådmannens generelle kutt av bevilgningene til 
biblioteket. 

6.2 Satsing på det frivillige og frie kulturlivet: 3,2 mill 

Vi foreslår en satsing på frivillig og fritt kulturliv på 3,2 millioner. Dette fordeles slik: 

6.2.1 Tilskudd til fritidskulturlivet: 200.000 

Mens rådmannen kutter i denne budsjettposten med 100.000 kr ønsker Høyre, 
Venstre og Pensjonistpartiet en kraftsatsing på det frivillige kulturlivet i Trondheim. 
I stedet for et kutt øker vi derfor denne budsjettposten med 900.000 kroner i 
forhold til årets budsjett. 

6.2.2 Helgeaktiviteter for ungdom: 200.000 

Kommunens fritidsklubber er stengt på lørdager. Dette er kanskje den ukedagen 
hvor behovet for et trygt tilbud om aktivitet er aller størst. Høyre, Venstre og 
Pensjonistpartiet ønsker derfor å beholde satsingen på helgeaktiviteter i regi av 
frivillige organisasjoner 

6.2.3 Korsvikaspillet: 200.000  

Korsvikaspillet/Håkon og Kark er byens eneste ”byspill”. I naturarenaen på Lade 
formidler profesjonelle skuespillere, amatører og sangere viktige begivenheter fra 
by- og Norgeshistorien. I de senere årene har innslaget av barn og unge økt 
betraktelig, og friluftsspillet er blitt en viktig kulturarena nettopp for denne 
målgruppen. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker å støtte dette friluftsspillet 
med en fast post på budsjettet.  

6.2.4 Trondheim Kulturnettverk: 100.000  

Trondheim kulturnettverk (TKN) er en selvstendig og uavhengig 
nettverksorganisasjon for fritidskulturlivet i Trondheim. Høyre, Venstre og 
Pensjonistpartiet. Vi ønsker å styrke dette viktige arbeidet. 
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6.2.5 Fortidsminneforeningen: 200.000  

Fortidsminneforeningen har en viktig funksjon i arbeidet for å ta vare på byens 
historie. Samtidig er det viktig å styrke de kritiske stemmene i kulturminnearbeidet. 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker derfor å støtte Fortidsminneforeningen 
med 200.000 kroner. 

6.2.6 Kultur i Midtbyen: 300.000  

Midtbyen skal være en arena for spontane og planlagte kulturtiltak med færrest 
mulig restriksjoner. En ny støtteordning med raskt svar og lite søknadsbyråkrati 
etableres for tiltak i Midtbyen. Høyre, Venstre og pensjonistpartiet vil sette av 
300.000 kroner på budsjettet for 2015 og ved hjelp av bidrag fra private bidragsytere 
kan beløpet minst kan dobles. 

6.2.7 Etablering av en utstyrsstøtteordning for byens scener: 500.000  

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker å støtte anskaffelse av utstyr til byens 
scener og slik bidra til lavere arrangementskostnader, noe som kommer arrangørene 
og kulturlivet for øvrig til gode. Ved fordeling av midlene prioriteres de scenene 
som fra før ikke får økonomisk støtte fra Trondheim kommune, som for eksempel 
Byscenen. Ordningen skal gjelde både de store scenene i sentrum og kulturscener i 
bydelene. 

6.2.8 Art Scene Trondheim: 100.000  

Art Scene Trondheim har på få år bygd opp en ”virtuell kunsthall” med kunstkritikk 
og kunstdebatt. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet mener denne virksomheten er 
viktig for å styrke kunstmiljøet i byen og for å skape en fri debatt. Samtidig har Art 
Scene Trondheim blitt en viktig nasjonal aktør og bidrar slik til å skape en motvekt 
mot sentraliseringen til Oslo.  

6.2.9 Jødisk kulturfestival: 100.000 

Dette er den eneste jødiske kulturfestivalen i Norge og er viktig ikke bare på grunn 
av sin kunstneriske kvalitet, men også fordi festivalen bidrar til økt kunnskap om 
andre kulturer, toleranse og mangfold. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker 
derfor å sikre festivalen en bærekraftig økonomi. 

6.2.10 Sporveishistorisk forening og Sporveismuseet: 100.000 

Denne foreningen driver et museum på frivillig basis med beskjedne offentlige 
tilskudd. Samfunnsoppdraget er å ta vare på en viktig del av kommunens historie, 
gjennom å ta vare på det historiske sporvognmateriellet, for vedlikehold og 
oppussing av den museale vognparken, holde Sporveismuseet åpent i 
sommermånedene og formidle historien. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet 
ønsker å anerkjenne denne innsatsen ved å gi museet og foreningen plass på 
budsjettet. 

6.2.11 Påskeåpent av Hornemannsgården: 100.000 

Hornemannsgården er et viktig tilbud for byens eldre. I dag holder huset stengt i 
påska, en periode hvor mange eldre er ensomme og savner en møteplass fordi 
mange andre møteplasser er stengt. Eldrerådet har bedt om at det bevilges midler 
til å holde Hornemannsgården åpen i påsken. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet 
bevilger 100.000 kr til dette. 
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6.2.12 FIRE – Foreningen ett skritt videre: 200.000 

Foreningen ett skritt videre har siden etableringen i 2008 bidratt til å gi tidligere 
rusmisbrukere et aktivitetstilbud og et nettverk som har gitt mange et helt nytt liv 
og en fremtid med jobb og utdanning. Trondheim kommune har ikke støttet dette 
arbeidet. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker å støtte dette arbeidet med 
200.000 kr. 

6.2.13 Bymisjonen: 500.000 

Rådmannen har kuttet sterkt i bevilgningene til Bymisjonen. Et kurs som heter 
"Fortsatt foreldre" for skilte foreldre som har store konflikter seg imellom må 
derfor avsluttes. Ny forskning viser at barn som lever med foreldre i en slik 
situasjon preges av svært store påkjenninger på linje med barn som opplever 
overgrep. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker derfor å øke bevilgningene 
til Bymisjonen med 500.000 kroner. 

6.3 Idrett og friluftsliv 

Det er god grunn for Trondheim kommune til å dele idrettskretsens slagord og visjon 
”best i toppen – størst i bredden”. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet vil bidra til at 
denne visjonen kan nås ved å fortsette vår satsing på bruk av nye løsninger for bygging 
og drift av flere rimelige anlegg i samarbeide mellom kommunen, idretten og private 
aktører. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet setter stor pris på det tette samarbeidet 
mellom kommunen og Idrettsrådet, og ønsker å fortsette og videreutvikle dette. 

6.3.1 Opprettholde standard idretts- og friluftslivsanlegg: 1,9 mill 

Rådmannens budsjettforslag kan blant annet føre til reduserte åpningstider i is- og 
idrettshallene og øvrige kommunale idrettsanlegg og redusert oppkjøring av 
skiløyper i deler av uken i tillegg til redusert vedlikehold og oppgradering av anlegg. 
Dette vil ramme både topp- og breddeidrett og dermed også folkehelsearbeidet. 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet vil sikre gode treningsforhold for byens 
befolkning også i 2015 og styrke budsjettposten med 1,4 million kroner. 

6.3.2 Drift av lagenes anlegg: 500.000 

Denne posten er økt kraftig i rådmannens budsjett, men hele økningen er gått til de 
nye anleggene på Heimdal og Utleira. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker å 
stimulere idrettslagene til å bygge og drive egne anlegg. Det gir mye anlegg for 
pengene og sparer kommunen for betydelige investeringer. Vi vil derfor øke støtten 
til drift av idrettslagenes anlegg med 500.000,- kroner 

6.3.3 Vedlikehold av stier i marka i samarbeid med frivillige: 500.000 

Med flere tusen nye innbyggere i byen hvert år øker behovet for 
rekreasjonsområder. Stinettet slites og enkelte kulturlandskap gror igjen. Høyre, 
Venstre og Pensjonistpartiet ønsker å styrke samarbeidet med frivillige 
organisasjoner som bidrar til å holde standarden på stinettet og markaområdene 
oppe til glede for byens innbyggere. Derfor styrkes bevilgningene til slike grønne 
partnerskap og ordningen grønn frivillighet. 

 
Som et helsefremmende tiltak mener Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet videre det 
er viktig at flest mulig innbyggere får tilgang til byens markaområder også vinterstid. 
Mange ulike brukergrupper er aktive brukere av marka, men har problemer med å 
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gjennomføre aktiviteter på en god måte mandager, fordi skiløypene er dårlige etter 
helgeutfarten. Rådmannen bes derfor innen denne posten prioritere oppkjøring og 
preparering i av skiløyper utfartsområdene alle dager i uken. 

6.3.4 Vedlikehold av parker, beskjæring av trær i Midtbyen: 500.000 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er opptatt av å holde våre felles grøntarealer i 
god stand, slik at de oppleves som attraktive og velstelt. Videre er det viktig å holde 
trærne i Midtbyen godt stelt. Vi styrker kommunens innsats på feltet med en halv 
million i året i planperioden. 

 
Våre prioriteringer i tall: 

 
2015 2016 2017 2018 

Ingen kutt Trondheim folkebibliotek 0,3 0,3 0,3 0,3 

Diverse tilskudd frivillighet 2,8 2,8 2,8 2,8 

Opprettholdt standard idretts- og friluftslivsanlegg 1,9 1,9 1,9 1,9 

Drift av anlegg 0,5 0,5 0,5 0,5 

Vedlikehold av stier i marka 0,5 0,5 0,5 0,5 

Beskjæring av trær i parker og Midtbyen 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sum 6,5 6,5 6,5 6,5 

7 Eiendomsskatt: 16 millioner 

Bunnfradraget i eiendomsskatten har stått urørt siden det ble innført i 2004. Verdien på boligen 
og inntektsnivå henger nøye sammen, det betyr at mange familier med trang økonomi pålegges 
eiendomsskatt i Trondheim. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker derfor å øke 
bunnfradraget til 600.000,- fra 2015. Eiendomsskatten utskrives med 5,75 kroner for hver kroner 
1.000 av takstverdien på eiendommen. Inntektene av eiendomsskatten legges i planperioden på 
samme nominelle beløp som i 2014, dette medfører at eiendomsskatten reduseres i takt med 
lønns- og prisveksten. 
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8 Investeringsbudsjett 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er svært opptatt av å sikre gode tjenester til en befolkning 
som vokser. Derfor må det investeres i kommunal infrastruktur som skoler, sykehjem, 
barnehager, veier, idrettsanlegg og kulturinstitusjoner som kunsthall. Vi står bak planene som er 
vedtatt av bystyret – som eldreplanen og planen for investeringer i skolesektoren.  
 
Investeringene har imidlertid en kostnad: Kommunen må ta opp gjeld for å finansiere dem, og 
dette belaster i sin tur driftsbudsjettet gjennom at renter og avdrag. Dersom kommunens gjeld er 
for stor vil det medføre store problemer å skulle finansiere alle offentlige velferdstilbud som den 
voksende befolkningen trenger. Dette var en av grunnene til at Høyre tok initiativ til kommunens 
handlingsregler i april 2009, som nå heldigvis er i ferd med å gi effekt for kommunens økonomi. 
 
Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker ikke å bygge ut mindre offentlig infrastruktur i 
Trondheim, men vi ønsker å bygge smartere. Vi vet for eksempel at det er mulig å bygge 
idrettshaller til langt lavere kostnad enn den Trondheim kommune har ligget på de senere årene. 
Kommuner som Oslo og Røros har allerede bygget haller i tråd med vårt forslag til hallutbygging. 
 
Vi legger derfor i dette budsjettforslaget til grunn at alle investeringer skal gjennomgås med tanke 
på å redusere kostnaden i hver enkelt av dem. I tillegg vil vi, der dette lønner seg for kommunen, 
bruke nye løsninger som OPS og samspillkontrakter. Samlet mener vi at investeringer fra 2016 til 
2018 kan reduseres med ca 10 prosent på denne måten. 
 
Vi mener kommunen må bli en langt mer aktiv forvalter av sin eiendom. Eiendeler kommunen 
ikke trenger å sitte med for å kunne gi innbyggerne gode tjenester bør selge, og inntektene brukes 
til å redusere kommunens gjeld. Dette vil gi en varig styrking av kommunens økonomi som vil 
komme alle byens innbyggere til gode. Eksempler på eiendom som bør vurderes for salg er 
Leuthenhaven, Retura, den kommersielle delen av Trondheim parkering, Trondheim kino og 
eiendom kommunen ikke benytter til tjenesteproduksjon i dag. Vi forutsetter salg av eiendom og 
eiendeler for 100 millioner kroner mer enn rådmannens forslag til budsjett. De reduserte 
kostnadene i investeringsbudsjettet og gevinstene av salg fører til en reduksjon i kapitalutgiftene 
på ca 10 prosent av redusert låneopptak. Gjennom økonomiplanperioden vil dette redusere 
kapitalutgiftene med til sammen ca 67 millioner kroner.  
 
Reduksjonene i investeringsbudsjettet i tall: 
 

 
2015 2016 2017 2018 Sum 

Reduserte kostnader investeringer 3,9 87,9 93,4 88,1 273,3 

Salg eiendom og eiendeler 100 100 100 100 400 

Sum 103,9 187,9 193,4 188,1 673,3 

 

8.1 Økte utgifter investeringsbudsjettet 

8.1.1    Belysning Marinen og Festningen: 2 millioner 

Formannskapet er blitt orientert om at bedret belysning på Marinen og 
Festningen koster ca 2 millioner kroner i investeringer. Dette tiltaket vil gjøre 
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disse viktige, sentralt beliggende grøntarealene tryggere å ferdes på. Vi foreslår å ta 
denne investeringen i 2015.  

8.1.2 Idrettshaller: 10 millioner 

Mangel på idrettshaller er kanskje den største hemsko for en utvikling av 
idrettstilbudet i Trondheim. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker derfor å 
bygge flere haller i samarbeid med idretten og private byggentreprenører. Ved å 
bringe entreprenøren tidlig inn planleggingen kan byggingen foretas langt mer 
rasjonelt og man finner bedre og billigere løsninger. Ved at entreprenøren får ansvar 
for både bygging og drift/vedlikehold velger man løsninger som mer rasjonell drift i 
hele byggets levetid.  

 
Vi mener Trondheim kommune i økonomiplanperioden skal ha som målsetting å 
bygge 4 nye hallflater utover de som allerede er planlagt eller under bygging. Idretten 
gis en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av Idrettsløftet, og alle haller skal 
driftes av idretten etter kl 1600 og i helgene. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet vil 
øke investeringsbudsjettet for idrettshaller med 10 mill kr i 2015 og med 20 mill kr 
hvert av de påfølgende år i økonomiplanperioden. 

 
Til sammen medfører dette at kommunens låneopptak reduseres hvert år i perioden: 
 

 
2015 2016 2017 2018 Sum 

Redusert gjeld 92 168 173 168 601 
 
Den reduserte gjelden reduserer belastningen på driftsbudsjettet fra renter og avdrag med ca 10 
prosent av innspart lånesum. Dette betyr at årlig reduserte utbetalinger fra driften blir på 9 
millioner i 2015 og 17 millioner i året de påfølgende tre årene.  
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9 Inndekninger 

Høyre Venstre og Pensjonistpartiet er svært opptatt av en ryddig styring av kommunens 
økonomi. Derfor overstiger våre inndekninger og kostnadsreduksjoner våre forslag til økninger 
av utgiftene. De frigjorte midlene setter vi av til en styrking av disposisjonsfondet. Dette mener vi 
er spesielt viktig nå som det ser ut til at norsk økonomi er under press fra flere sider samtidig: 
Oljeprisen er i skrivende stund kraftig svekket. Uroen i land i våre nærområder har redusert 
veksten i våre viktigste handelspartnere, og rammer direkte flere av Norges viktigste næringer 
gjennom gjensidig utestenging fra hverandres markeder.  

9.1 Kommunalbankens renteanslag 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet mener det er naturlig at Trondheim kommune 
benytter Kommunalbankens forslag til budsjettrente, da denne bygger på et bredt 
beregningsgrunnlag. Dette gir økte utgifter på 488.000 kr i 2015, men gir et større 
økonomisk handlingsrom resten av økonomiplanperioden. Vi benytter ingen av disse 
midlene til styrket driftsbudsjett, men setter dem av til disposisjonsfondet. 

9.2 Reduserte kapitalkostnader: 10 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet reduserer kapitalutgiftene ved salg av eiendom og 
eiendeler, effektivisering av det enkelte investeringsprosjekt, og ved bruk av OPS og 
samspillskontrakter. Partiene er bekymret for veksten i kommunens gjeld, og mener 
ideelt sett handlingsregelen burde vært redusert noe i en periode med svært lave renter. 

9.3 Egenandeler: 3 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet foreslår en moderat økning av SFO ut over 
rådmannens forslag: Den foreslåtte kontingenten økes med 50 kr/mnd for barn med 
heltidsplass og 20 kr/mnd for barn med inntil 12 timer i SFO ut over rådmannens 
forslag. Dette gir en inntekt på 2 millioner kroner i året. Kontingenten for kulturskolen 
økes tilsvarende 50 kr/mnd. Dette gir en inntekt på 1 million kroner i året. 

9.4 Økt bruk av familiebarnehager: 2 millioner 

Familiebarnehager blir i særlig grad foretrukket av foreldre med barn i alderen ett til tre 
år, og er rimeligere i drift enn ordinære barnehager. Vi ønsker å gjøre familiebarnehagene 
mer attraktive gjennom flere avdelingsbaserte familiebarnehager. Dette vil gi tettere 
pedagogisk samarbeid og økt trygghet for de ansatte ved sykdom og permisjoner. 

9.5 Reduserte godtgjøringer, politisk ledelse: 500.000  

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker en gjennomgang av godtgjøringene til 
politisk ledelse før starten på en ny valgperiode. Vi ser for oss å kunne spare en million 
kroner i året. 

9.6 Stanse Leutenhaven: 500.000  

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har konsekvent stemt i mot kommunens planer for 
et nytt administrasjonsbygg på Leutenhaven, og forutsetter at arbeidet avsluttes snarest. 

9.7 Økt effektiviseringskrav: 34 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet mener det bør være økt rom for forenkling og 
avbyråkratisering i Trondheim kommune. Blant annet har utviklingen av IKT-
hjelpemidler de siste årene gjort arbeidsdagen lang mer effektiv. Dessuten bør det gjøres 
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en kritisk gjennomgang av prosjekter der kommunen er deltaker. Partiene øker derfor 
enhetenes krav til effektivisering fra 0,3 % til 0,6 %. 

9.8 Heltidsprosjektet: 9 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet støtter målet om en større andel heltidsansatte, 
spesielt i helse- og omsorgssektoren. Imidlertid mener partiene det aller viktigste nå er å 
sørge for bedre grunnbemanning og høyere legedekning i eldreomsorgen, og 
omprioriterer derfor deler av de avsatte midlene.  

9.9 Bedre kontroll ved ansettelser: 8 millioner 

Over 1.000 ansatte slutter i Trondheim kommune hvert år. Høyre, Venstre og 
Pensjonistpartiet ønsker en mer bevisst holdning til nyansettelser og ser for seg at 20 
årsverk ikke erstattes. Disse årsverkene bør i all hovedsak være innen administrasjon og 
interne tjenester. 

9.10 Rådmannens fagstab: 2 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er av den oppfatning av rådmannens fagstab er i 
ferd med å bli for omfattende. Partiene legger derfor inn et ekstra krav til innsparing, og 
legger til grunn en mer effektiv saksbehandling slik at dette ikke går utover 
tjenestetilbudet eller forberedelse av politiske saker. 

9.11 Bedre innkjøpsordninger: 4 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker en mer bevisst innkjøpspolitikk. Partiene ser 
for seg innsparinger ved å redusere antall leverandører, unngå småinnkjøp, sørge for 
større lojalitet til innkjøpsavtalene, øke gjenbruket, unngå kjøp av konsulenttjenester, og 
ved å forlenge levetiden på kommunalt utstyr. 

9.12 Redusert reisevirksomhet: 1 million 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet mener økt bruk av moderne 
kommunikasjonsmuligheter, som for eksempel videokonferanser, bør kunne redusere 
kommunens behov for reiser. Samtidig ønsker partiene et mer bevisst forhold til pris, og 
legger til grunn av det ved reise med fly alltid skal benyttes rimeligste billettklasse og 
flyselskap. 

9.13 Sluttpakker: 3 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet ønsker at Trondheim kommune skal føre en aktiv 
arbeidsgiverpolitikk. Kommunen skal styrke arbeidet for å unngå overtallighet, blant 
annet gjennom en mer aktiv bruk av sluttpakker. Vi legger inn en forutsetning om at 20 
ansatte aksepterer dette tilbudet i løpet av 2015.  

9.14 Sykefravær: 3 millioner 

Bystyret har vedtatt en målsetting om å redusere sykefraværet til 8,8 % innen utgangen 
av 2016. Gjennom en offensiv strategi og mer målrettede tiltak, samt ved bedre ledelse, 
mener Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet at en bør begynne å se resultater allerede i 
2015. 

9.15 Konkurranseutsetting: 8 millioner 

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har alltid vært kritiske til de rødgrønne partienes 
motstand mot konkurranseutsetting. Selv om konkurranseutsetting ikke er et prinsipp i 
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seg selv, kan det i flere tilfeller gi bedre tjenester og lavere utgifter. Samarbeid med 
private omfatter ikke kun næringsdrivende, men også ideelle og frivillige organisasjoner. 
Dette kan igjen bidra til å styrke dugnadsånden i byen vår. Vi beregner en helårseffekt på 
20 millioner, og legger inn 8 millioner i 2015. 

9.16 Statsbudsjettforliket: 13 millioner 

Forliket mellom de borgerlige partiene på Stortinget gir i 2015 13,1 millioner og i 2016 
15,2 millioner mer enn rådmannen forventet i det opprinnelige budsjettforslaget.  

 

 
2015 2016 2017 2018 Sum 

Renteanslag -0,5 3,9 18,7 26,1 48,2 

Reduserte kapitalkostnader 9 17 17 17 60 

Egenandeler 3 3 3 3 12 

Økt bruk av familiebarnehager 2 2 2 2 8 

Reduserte godtgjøringer, politikk 0,5 1 1 1 3,5 

Stanse Leuthenhaven 0,5 
   

0,5 

Økt effektiviseringskrav 30 30 30 30 120 

Heltidsprosjektet 9 9 9 9 36 

Ansettelseskontroll 8 8 8 8 32 

Rådmannens fagstab 2 2 2 2 8 

Bedre innkjøpsordninger 4 8 12 12 36 

Redusert reisevirksomhet 1 1 1 1 4 

Sluttpakker DIA 3 5 7 9 24 

Redusert sykefravær 3 7 10 10 30 

Konkurranseutsetting 8 20 20 20 68 

Effekt av statsbudsjettet 13,1 15,2 
  

28,3 

Sum 96 132 141 150 519 

10 Avsetning til disposisjonsfondet 

Som vi omtalte i innledningen til dette budsjettforslaget mener Høyre, Venstre og 
Pensjonistpartiet det er grunn til å være forsiktig i styringen av økonomien til Trondheim 
kommune i 2015 og årene fremover. Våre inndekninger er derfor betydelig større enn våre 
utgiftsøkninger. Vi foreslår at de overskytende beløpene skal tilføres disposisjonsfondet, som 
dermed styrkes ut over rådmannens forslag og ut over det nivået bystyret har ment at det bør 
ligge på. Dette gir bystyret handlefrihet gjennom året til å håndtere de økonomiske utfordringer 
Trondheim kommune måtte møte, og bidrar til at man kan unngå plutselige og harde kutt i 
tjenestetilbudet dersom økonomien utvikler seg verre enn ventet. Rådmannen anslår i notat av 
25. november at disposisjonsfondet vil være på ca 248 millioner kroner ved utgangen av 2014. 
Dette er betydelig over bystyrets mål for fondet, som er på 200 millioner.  
 

 
2015 2016 2017 2018 Sum 

Til disposisjonsfondet 25 38 33 32 128 
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11 Verbalforslag 

11.1 Sommer- og påskeskole: 

I andre byer, som Tromsø og Oslo, er det innført tilbud om frivillig sommerskole for 
elevene. Dette er blitt svært populært. I Troms har man nylig hatt et vellykket 
prøveprosjekt hvor elever ved en skole fikk tilbud om ekstra undervisning i matematikk. 
Evalueringen av tiltaket viste at dette hadde vært et viktig tilbud for dem som trengte 
ekstra hjelp for å knekke mattekoden, idet hele 8 av 10 elever som hadde stryk midtveis i 
skoleåret, bestod matematikk ved slutten av året og stilte enda bedre forberedt til vårens 
og sommerens prøver og eksamener. Selv om tiltaket i Troms ble gjennomført ved en 
videregående skole, mener Bystyret at et slikt tiltak er like godt egnet på ungdomstrinnet, 
og gjerne i samarbeid med Det Nasjonale Matematikksenteret ved NTNU. Etter 
mønster fra Troms bes rådmannen utrede muligheten for en prøveordning med 
”påskeskole i den stille uke. 

11.2 Utvikle karriereveier i skolen 

I en undersøkelse Respons har gjort på oppdrag fra Utdanningsforbundet svarer 79 
prosent av rektorene i grunnskolen og 69 prosent av rektorene i videregående opplæring 
at flere karriereveier i skolen er viktig for å rekruttere og beholde dyktige lærere.  
Trondheim kommune søker kunnskapsdepartementet om å få gjennomføre et forsøk 
hvor vi tester ut karriereveier fra høsten 2015.  

11.3 Skolepsykologer i kommunen 

Ventetiden for psykisk helsehjelp er svært lang og køen har vokst. Særlig for barn og 
unge kan den lange ventetiden være dramatisk. Psykologer tilknyttet skolene kan føre til 
at vi får en tidligere inngripen for å forebygge mer alvorligere lidelser senere. Rådmannen 
bes fremme en sak for formannskapet om der behovet for skolepsykologer beskrives. 

11.4 Realfaglinje 

For å stimulere barns interesse for realfag, og skape variasjon i skoletilbudet, skal det 
etableres en realfagslinje på en av kommunens ungdomsskoler i tett samarbeid med 
lokalt næringsliv og teknologibedriftene i området. 

11.5 Teknologisk skolesekk 

Forslaget om å etablere en teknologisk skolesekk, etter modell av den kulturelle 
skolesekken, er en del regjeringserklæringen. Trondheim kommune søker regjeringen om 
å være pilotkommune for å prøve ut den teknologiske skolesekken ved utvalgte skoler. 
Vitensentrene, Forskerfabrikken og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen kan 
være andre aktuelle samarbeidspartnere. 

11.6 Skolegang for barn i barnevernet 

Enkelte skoler i Trondheim deltar i et prosjekt med HIST og Bufetat som ser på 
hvordan en kan styrke fosterbarns mestring og trivsel i skolen og vurdere kvaliteten på 
den skolegangen barn i fosterhjem mottar. Rådmannen bes om å ta med resultatene fra 
dette prosjektet i neste Kvalitetsmelding for barnevernet. 
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11.7 Matematikk som valgfag 

Bystyret søker Utdanningsdirektoratet om godkjenning av et forsøk i Trondheim 
kommune med forsering av faget matematikk på ungdomstrinnet ved en utvalgt skole i 
treårsperioden fra høsten 2015 til våren 2017. Opplæringsloven åpner for å bruke 
valgfagstimene til forsering av fag fra videregående skole. Trondheim kommune ønsker å 
prøve ut at elevene på 8. trinn kan velge matematikkpensum (lokal plan) for 9.trinn i 
stedet for valgfag. 

11.8 Fritt brukervalg 

Bystyret mener at et større mangfold i tjenestetilbudet vil ha positiv effekt på kvaliteten i 
tjenestene. Det innføres derfor fritt brukervalg innenfor hjemmetjenesten. Rådmannen 
bes om å fremme en sak hvor det redegjøres for hvordan fritt brukervalg skal organiseres 
i Trondheim kommune. Saken legges fram til politisk behandling i første halvdel av 
2014. 

11.9 Kvalitetsmelding for eldreomsorgen 

Trondheim kommune skal utarbeide en utvidet rapportering til politisk nivå gjennom en 
Kvalitetsmelding for tjenestene til eldre pleie- og hjelpetrengende. Kvalitetsmeldingen 
skal synliggjøre status i henhold til målsettinger på områder som kapasitet, kvalitet og 
kompetanse. Meldingen skal også inneholde analyser av økonomiske nøkkeltall, 
gjennomgang av oppfølging av rutiner knyttet til kjente avvik, samt nøkkeltall på 
medarbeidertilfredshet. 

11.10 Overnattingstilbud på Lavollen aktivitetssenter 

Bystyret ønsker å styrke tilbudet ved Lavollen aktivitetssenter for yngre personer 
med demens med et overnattings- og avlastningstilbud enkelte netter og helger. 
Dagens aktivitetssenter holder til i Rødhuset på Lavollen hvor det er tillatt med 
overnatting. Nabohuset Gulhuset står tomt, men der er det ikke tillatt med 
overnatting. Ved å oppgradere Gulhuset, kan aktivitetene flyttes til Gulhuset og 
Rødhuset benyttes til overnatting i kjente omgivelser. En styrking av et 
avlastningstilbud på Lavollen bidrar til at de som bruker Lavollen kan bo lenger 
hjemme i sitt eget hjem og slik utsette/forhindre behovet for sykehjemsplass. 
Bystyret ber derfor rådmannen utrede muligheten for en oppussing/rehabilitering 
av Gulhuset. 

11.11 Lavterskeltilbud med psykolog på Infosenteret for Seniorer 

Infosenteret for seniorer driver et forebyggende, oppsøkende faglig godt tilbud til 
eldre i Trondheim. Forebyggende innsats til denne aldersgruppen er med på å øke 
livskvaliteten til den enkelte og kan forhindre isolasjon og passivitet. Fysisk og 
psykisk god helse bidrar til et aktivt liv som forebygger sykdom. Høyre, Venstre 
og Pensjonistpartiet ønsker å styrke innsatsen på Infosenteret ved å etablere et 
lavterskeltilbud med psykolog. 

11.12 Traineeordning for sykepleiere 

Kommunehelsetjeneste må synliggjøres som en spennende arbeidsplass. En 
traineeordning vil være et godt virkemiddel for å rekruttere og beholde flere 
nyutdannete sykepleiere i kommunen. Traineene vil få forståelse for hvordan 
helse- og omsorgstjenesten i kommunen henger sammen og fungerer. Denne 
erfaringen vil gi de nyutdannede sykepleierne faglig trygghet og evne til å arbeide 
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selvstendig. Det øker også muligheten for at de blir værende i kommunen etter at 
traineeperioden er ferdig. 
Bystyret ber rådmannen utrede en traineeordning med 2 årig løp under veiledning 
av en mentor, og med fast ansettelse fra første dag. Traineesykepleierne bør få 
jevnlig veiledning både fra HiST og fra kommunen – slik de har gjort det i Bergen. 

11.13 Styrking av OFU-arbeid i kommunen 

OFU er en forkortelse for offentlige forsknings og utviklingskontrakter som 
innebærer at kommunen kan bidra til innovasjon gjennom inngåelse av 
forpliktende samarbeid med norske leverandørbedrifter. Gjennom samarbeidet 
kan kommunen bidra til at det utvikles nye produkter eller tjenester som øker 
kvaliteten i offentlige tjenesteleveranser og/eller effektiviserer driften av 
kommunen. Bystyret mener at Trondheims kompetansemiljøer innen teknologi og 
helse er svært godt egnet til å styrke kommunens samarbeid med leverandører 
innen helseteknologi. For eksempel utvikles det for tiden i Trondheim et eget 
opplæringsprogram for helsearbeidere basert på spillteknologi, som blant annet er 
utprøvd gjennom samarbeid med helsearbeidere i Oslo kommune og er støttet av 
Innovasjon Norge. Bystyret mener at også Trondheim kommune kan være en 
aktiv partner i et slikt samarbeid, og ber rådmannen utrede kommunens behov for 
digital opplæring innen helseområdet. 

11.14 Ishockeyhall på Tiller 

Ishockeysporten opplever en sterk økning i rekrutteringen med et tilhørende 
behov for et bedre halltilbud i flere bydeler. Bystyret ser frem til å få resultatet av 
mulighetsstudien for «Tillertomta» slik at ishockeysporten kan få et etterlengtet 
anlegg uten å vente for lenge. Beliggenheten ved fjernvarmeanlegget og en 
kombinasjon av anlegg som krever kjøling og oppvarming må utnyttes til å 
redusere energiforbruket og driftskostnadene i et fremtidig anlegg. 

11.15 Økt antall kvoteflyktinger 

Bystyret registrerer at budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre 
innebærer at Norge skal ta imot 500 ekstra kvoteflyktninger neste år. Trondheim 
kommune er positive til å ta bosette sin andel av disse. 

11.16 Kurs i leksehjelp for foresatte 

Bystyret ber rådmannen utrede et tilbud om kurs i leksehjelp til foresatte. 

11.17 Gründerkurs for innvandrerkvinner 

For mange innvandrerkvinner står utenfor arbeidslivet, og for få av dem utnytter 
sin egen kompetanse til å skape sin egen arbeidsplass. Bystyret ber rådmannen 
vurdere etablering av gründerkurs for innvandrerkvinner i samarbeid med 
Innovasjon Norge. 

11.18 Økt anleggsbidrag 

Bystyret ber rådmannen utrede å øke det faste anleggsbidraget til idrettslag som 
eier egen arenaer. 
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11.19 Ny skole Ranheim/Charlottenlund (OPS) 

Bystyret ber rådmannen legge fram en sak der en ny skole på 
Ranheim/Charlottenlund realiseres i løpet av planperioden ved å benytte OPS. 

11.20 Omlegging av SFO-kontingenten 

Bystyret ønsker ikke å kutte søskenmoderasjonen på tvers av barnehage og SFO 
slik rådmannen har foreslått. Samtidig ønsker bystyret at SFO-kontingenten 
inntektsgraderes etter modell fra barnehagekontingenten. Rådmannen bes komme 
tilbake til bystyret med en sak der disse endringene ligger inne. 

11.21 Økt bruk av leieboliger 

Bystyret er bekymret for den til dels lange ventetiden for kommunal bolig, 
samtidig som kommunens gjeldsbyrde øker. Bystyret ber derfor rådmannen 
vurdere økt bruk av leieboliger. 

11.22 Gulhuset på Lavollen 

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om hvordan ”Gulhuset” på Lavollen 
kan tas i bruk av dagtilbudet for demente.  

 
 


