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1. Bra for midtbyen – Bra for Trondheim! 

 

Fremskrittspartiet legger med dette dokumentet frem forslag til budsjett for Trondheim 

kommune 2017. Budsjettforslaget bærer preg av at Fremskrittspartiet styrker midtbyen som 

attraktivt og levende handelssentrum, hvor det skal være lett å drive næringsvirksomhet og 

lett å trives. Derfor ønsker vi å oppgradere torvet raskere enn det rådmannen legger opp til i 

sitt budsjettforslag. Vi styrker også arbeidet med utvikling av bryggerekka, fjerner 

gategrunnsleien for uteservering og styrker vegvedlikeholdet. De siste årene har vist oss at 

godt vedlikehold på veiene bidrar til god luftkvalitet. Det er viktig for bymiljøet.  

 

Næringslivet gir et uvurderlig bidrag til byen vår. For å stimulere til vekst i verdiskapingen vil 

Fremskrittspartiet redusere eiendomsskatten for å senke det totale skattetrykket, øke 

satsingen på påvirkningsarbeid og nettverksbygging for å sikre at flere velger å etablere seg i 

Trondheim, og innføre en gründerpris som skal gi ekstra oppmerksomhet til all den 

nyskapingen som allerede foregår i byen vår. 

 

Fremskrittspartiet fortsetter vår satsing innenfor eldreomsorg og helse. Vi mener det er 

behov for bedre bemanning i sykehjem og hjemmetjenester, samtidig som vi ønsker å 

samarbeide mer med private aktører som kan utføre oppgaver for kommunen. For oss i 

Fremskrittspartiet er kvaliteten på tjenestene det viktigste; ikke hvem som driver dem.  

 

 

 

 

2. Skatte- og budsjettvedtak 
 

2.1  

Rådmannens forslag til skatte- og budsjettvedtak vedtas med de endringer som følger av 

dette budsjettforslaget fra Fremskrittspartiet.  

 

2.2  

Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens forslag til økonomiplan 2017 – 2020, budsjett 2017, 

inkludert tilleggsnotat, med de endringer som følger av dette budsjettforslaget fra 

Fremskrittspartiet.  

 

2.3  

Verbale forslag legges fram for selvstendig behandling i komiteer og bystyret.  

 



3. Skatter og avgifter 

 

3.1 Eiendomsskatten reduseres med 10 % 

Fremskrittspartiet er sterk motstander av eiendomsskatten, og vil på sikt fjerne hele skatten. 

For 2017 foreslår vi en kraftig reduksjon på 61,5 millioner kroner.  

 

3.2 Piggdekkavgiften skrotes 

Gatefeiing og godt vegvedlikehold er viktige bidrag til god luftkvalitet. Dette har kommunen 

klart å oppnå, også i år uten piggdekkavgift. Det krever imidlertid politisk vilje til å prioritere 

disse tiltakene. Fremskrittspartiet har alltid vært motstander av piggdekkavgiften, og vil 

fortsette satsingen på god byluft, uten å skyve regningen over på bilistene. 

 

3.3 Fjerning av gategrunnsleie for uteservering 

Fremskrittspartiet vil at leie av gategrunn for utservering skal være gratis, og foreslår at 

dette blir en realitet fra 2017. 

 

4. Helse og velferd 

 

4.1 Bedre bemanning i sykehjem og hjemmetjeneste 

Årets kvalitetsmelding for eldreomsorgen viser blant annet at det er et betydelig 

forbedringspotensial med tanke på antall ulike hjelpere per bruker i hjemmetjenesten, og 

aktivisering av beboere i helse- og velferdssenter. I tillegg har bemanningen innenfor 

eldreomsorgen over lang tid vært marginal. Rådmannen skriver også i sitt budsjettforslag at 

den lave bemanningen kan ha konsekvenser på kvaliteten på tilbudet, og nevner 

arbeidsforhold og sykefravær som to mulige eksempler. Fremskrittspartiet styrker derfor 

innsatsen på bemanningssida med 15 millioner i 2017. Vi har forventninger om at økt 

bemanning også vil slå positivt ut for sykefraværet innenfor sektoren. Fremskrittspartiet 

prioriterer å styrke bemanningen i sykehjem og hjemmetjenester med 15 millioner i 2017.  

 

4.2 Gratis trygghetsalarm med røykvarsling 

Fremskrittspartiet mener røykvarsling via trygghetsalarmen skal være gratis, og setter av 3,2 

millioner til formålet i 2017. 

 

4.3 Kjøp av tjenester fra private, inkludert rusarbeid 

Private aktører bidrar med viktige supplement til kommunens tjenester. Blant disse er 

Frelsesarmeen, som det nattlige krisetilbudet Herberget. Fremskrittspartiet bevilger 4,5 

millioner kroner til kjøp av tjenester hos private, noe som kan sikre at avtalen med 

Frelsesarmeen videreføres.  

  

4.4  Aktivitetstilbud eldre og tilbud til yngre demente 
Fremskrittspartiet foreslår 2 millioner ekstra til aktivitetstilbud for eldre, og for å styrke 



tilbudet til yngre demente. Åpningstider ved aktivitetssenter for yngre demente bør være 
best mulig tilpasset en vanlig arbeidshverdag, for å støtte opp under partners mulighet til å 
være i jobb. 
 

4.5 Forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner 

Fremskrittspartiet ønsker å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. For 2017 foreslår vi 

500 000 kroner til økt innsats på området. 

 

4.6 Dagtilbud Vaskeriet 

Dagtilbud Vaskeriet er et tegnspråklig treffsted for døve, døvblinde og tunghørte som kan 

tegnspråk. Fremskrittspartiet mener dette er et viktig tilbud som må videreutvikles og gjøres 

mer kjent, og vil derfor styrke driften ved Vaskeriet. 400 000 kroner. 

 

4.7 Kommunale boliger 

Fremskrittspartiet prioriterer kommunale boliger for de som trenger det, fremfor offentlig 

betalte kunstnerleiligheter. Vi omdisponerer derfor 7,4 millioner på investeringsbudsjettet, 

for å øke antallet kommunale boliger. 

 

5. Oppvekst 

 

5.1 Styrking av skolehelsetjenesten 

Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag en styrking av skolehelsetjenesten på 3,5 millioner 

kroner. Fremskrittspartiet foreslår med dette budsjettforslaget å øke innsatsen med 

ytterligere 6 millioner kroner. Helsesøster skal være tilgjengelig for elevene, når de trenger 

noen å snakke med. Midlene benyttes til å øke antall helsesøstre, og til innsats mot mobbing 

i skolen. 

 

6. Idrett og kultur 

 

6.1 Oppstart reguleringsarbeid skiarena øst 

Gjennom plan for idrett og fysisk aktivitet er det vedtatt å etablere treningsanlegg og arena 

for ski på østsida av byen. Seks idrettslag med tilknytning til østsida av byen har inngått en 

intensjonsavtale om etablering av et nytt, regionalt skianlegg på østsida av byen. 

Fremskrittspartiet vil sette av 800 000 kroner til starte opp reguleringsarbeidet i 2017. 

 

6.2 Friluftsliv 

Et godt tilbud innenfor friluftslivet gjør det lettere for folk flest å holde seg i aktivitet. 

Opparbeidede stier og løypekjøring om vinteren er blant tiltakene som bidrar til god 

folkehelse. Fremskrittspartiet styrker arbeidet med sti og løyper i Trondheim kommune med 

400 000 kroner i 2017. 

 



6.3 Utstyr til kommunale idrettsanlegg 

Idretten melder om at det er store behov knyttet til kjøp av og komplettering av utstyr ved 

kommunale idrettsanlegg, og søknadsbeløpene ligger langt over det beløpet som er stilt til 

rådighet. Fremskrittspartiet ønsker å øke bevilgningene til området med 300 000 kroner i 

2017. 

 

6.4 Arrangementsstøtte idrettslag 

Gjennomføring av større mesterskap, for eksempel av nasjonalt omfang, er et stort løft for 

idrettslagene. Samtidig er dette viktige arrangement, som bidrar til oppmerksomhet og 

rekruttering. Fremskrittspartiet foreslår å sette av 300 000 kroner til formålet i 2017. 

 

6.5 Infrastruktur badeplasser 

Byens badeplasser er viktige områder for aktivitet og rekreasjon. Fremskrittspartiet mener at 

midler til infrastruktur i tilknytning til badeplasser må fordeles mellom badeplasser ved sjøen 

og i marka, etter at flere vann både i Bymarka og Strindamarka er gjort tilgjengelige som 

badeplasser for byens befolkning. 
 

6.6 Korps 

Fremskrittspartiet prioriterer aktiviteter for barn og unge. Korpsene er eksempel på gode 

lavterskeltilbud, som inkluderer og bidrar til å øke barn og unges interesse for musikk. 

Fremskrittspartiet foreslår å øke støtten til korpsene med 330 000 kroner kommende år. 

 

7. Byutvikling 

 

7.1 Oppgradering av Torvet 

Fremskrittspartiets fremste omprioritering innenfor investeringsbudsjettet er fremskynding 

av Torvet. Byens viktigste byrom trenger oppgradering, og etter mange runder med 

utredninger og forslag til utforming, er det nå tid for handling. 

 

7.2 Vegvedlikehold og trafikksikkerhet 

Trygge veger krever godt vedlikehold. Feiing og andre tiltak for støvdemping bidrar også til 

en renere byluft. Fremskrittspartiet foreslår derfor å styrke budsjettet til vegvedlikehold med 

5 millioner. 

 

7.3 Økt støtte til utvikling av bryggerekken 

Utvikling av byrommet i Kjøpmannsgata og vitalisering av bryggerekka blir viktig for 

Trondheim fremover. Fremskrittspartiet støtter opp om dette arbeidet, og foreslår 1 million 

kroner ekstra til utvikling av bryggerekka i 2017. Dette innebærer over en dobling, 

sammenlignet med rådmannens forslag. 

 

7.4 Vedlikeholdsplan formålsbygg og veger 



Bystyret har tidligere vedtatt en opptrappingsplan for vedlikehold, med mål om å øke 
rammen for vedlikehold for formålsbygg og veger i løpet av perioden 2012-2018. 
Rådmannen har ikke funnet rom til å gjennomføre siste trinn av opptrappingsplanen for 
vedlikehold av formålsbygg og veger. Fremskrittspartiet mener dette er en viktig prioritering, 
og setter av midler til dette i økonomiplanen. 
 

8. Næring 

 

8.1 Skjenkepolitikk 

Fremskrittspartiets grunnholdning er at en skjenkebevilling skal være lett å få, og også lett å 

miste dersom det ikke blir drevet i henhold til regelverket. Utelivsbransjen er en viktig del av 

det totale by- og kulturlivet i Trondheim, og Fremskrittspartiet ønsker derfor en mer liberal 

politikk med tanke på skjenketider og tildeling av bevillinger. 

 

8.2 Gründerpris 

Som teknologihovedstad er det viktig å støtte opp om byens gründere. Fremskrittspartiet ser 

det som en viktig oppgave å støtte opp om gründerne i teknologihovedstaden. Vi foreslår 

derfor å innføre en gründerpris i kommunal regi, som tildeles bedrifter eller privatpersoner. 

 

8.3 Gategrunnsleie for uteservering 

Fremskrittspartiet vil at leie av gategrunn for utservering skal være gratis, og foreslår at 

dette blir en realitet fra 2017. 

 

8.4 Eiendomsskatt 

Fremskrittspartiet vil redusere og på sikt avvikle eiendomsskatten. For 2017 foreslår vi å 

redusere eiendomsskatten med 10 %. 

 

8.5 Påvirkningsarbeid og nettverksbygging 

Trondheim og Trondheimsregionen skal være et attraktivt område å bo, jobbe, studere og 

drive næringsvirksomhet i. For å styrke arbeidet med å få flere virksomheter til å etablere 

seg i Trondheim foreslår Fremskrittspartiet å øke midlene til formålet med 100 000 kroner i 

2017. 

 

 



9. Inndekning 

 

Reduserte kapitalkostnader 

Redusert låneopptak gir en forventet effekt på cirka 1 million kroner i 2017. 

 

Konkurranseutsetting 

Gjennom å konkurranseutsette deler av kommunens tjenestetilbud, mener vi det er 

realistisk med en økonomisk effekt på 40 millioner kroner for 2017.  

 

Krav til innkjøp 

Budsjettforslaget legger inn et krav om reduserte utgifter på 8 millioner kroner til innkjøp i 

2017.  

 

Redusert driftsbuffer 

Det foreslås å redusere driftsbufferen med 16 millioner for å styrke tjenesteområdene. 

 

Det interne arbeidsmarkedet 

Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på 1,5 millioner kroner. Vi foreslår samtidig en 

økning på flere andre tjenesteområder, og mener dette gir grunnlag for å redusere noe på 

budsjettet for DIA. 

 

Sykefraværsutvikling 

Sykefraværet i Trondheim kommune er for høyt. Gjennom målrettet arbeid, med bedre 

ledelse, fleksible turnuser og bedre bemanning i sykehjem forventer vi en positiv effekt på 

sykefraværet i 2017. 

 

Økonomisk sosialhjelp 

Fremskrittspartiet forventer en større effekt på antall sosialhjelpsmottakere, etter at 

bystyret har vedtatt aktivitetsplikt. Flere kan komme seg raskere i jobb, og kommunens 

budsjett til økonomisk sosialhjelp kan reduseres. 

 

Tilskudd kultur – tabell 28.9 
Dette omfatter også tilskudd til drift av kunsthall og tilskudd profesjonelle kunst- og 
kulturtiltak. Disse tiltakene utgjør til sammen 4 745 000 kroner, og foreslås kuttet i sin 
helhet. Øvrig reduksjon fordeles på de gjenværende postene, og det forutsettes at deler av 
reduksjonen tas innenfor knutepunktsordningen, da disse institusjonene i for stor grad 
legger beslag på kommunens tilskuddsmidler innenfor kulturområdet. Tiltak direkte rettet 
mot barn og unge og tiltak benevnt under fritidskulturlivet skal ikke berøres av kuttene. 
 

Byantikvaren 

Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på 1 million i byantikvarens budsjett.  

 



Kulturenheten 

Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på 2 millioner kroner i budsjettet til Kulturenheten, 

og mener det skal være mulig å gjennomføre uten at det skal gå på bekostning av arbeidet 

med barn og unge. 

 

Kunstnerleilighet i Berlin 

Fremskrittspartiet vil avvikle kommunens kunstnerleilighet i Berlin.  

 

Drift av gjesteatelierordningen 

Fremskrittspartiet foreslår å kutte kommunens andel til drift av gjesteatelierordningen. 

 

Bykunstnerstipend 

Fremskrittspartiet var imot opprettelsen av et bykunstnerstipend, og ønsker å fjerne 

ordningen. 

 

Urban matdyrking 

Tilskudd til urban matdyrking er ikke en prioritert kommunal oppgave for Fremskrittspartiet, 

og vi foreslår derfor å stryke tilskuddet på 1 million kroner. 

 

Energi- og klimahandlingsplanen 

Fremskrittspartiet foreslår derfor å kutte midlene som er satt av til oppfølgning av planen. 

 

Handlingsplan for bedre luftkvalitet 

600 000 kroner omdisponeres til målrettet vegvedlikehold. 

 

Miljø-, landbruks- og laboratorietjenester 

Rådmannens forslag til brutto driftsbudsjett for miljø - landbruks og laboratorietjenester er 

65,4 millioner kroner i 2017. Fremskrittspartiet foreslår å redusere rammen med 4 millioner. 

 

SØT-samarbeid 

Fremskrittspartiet foreslår å kutte støtten til SØT-samarbeidet. 

 



10. Hovedoversikt 

10.1 Utgifter 
 

Driftsbudsjettet – utgifter  Kostnad 

Eiendomsskatt, gebyrer og egenbetaling 
 Eiendomsskatt 61 500 000 

Piggdekk 23 000 000 

  Idrett og kultur 
 Oppstart planlegging skiarena øst i byen 800 000 

Friluftsliv 400 000 

Utstyr til kommunale idrettsanlegg 300 000 

Arrangementsstøtte idrettslag 300 000 

Korps 330 000 

  Helse 
 Bemanning i sykehjem og hjemmetjeneste 15 000 000 

Kjøp av tjenester hos private, inkludert rusarbeid 4 500 000 

Aktivitetstilbud eldre, og tilbud yngre demente 2 000 000 

Forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner 500 000 

Dagtilbud Vaskeriet 400 000 

Gratis trygghetsalarm med røykvarsling  3 200 000 

  

Byutvikling og næring  
 Vegvedlikehold – trafikksikkerhet 5 000 000 

Fjerning av gateleie for uteservering 2 000 000 

Gründerpris 500 000 

Påvirkningsarbeid og nettverksbygging 100 000 

Økt støtte til utvikling av bryggerekken 1 000 000 

  Oppvekst og ungdom 
 Skolehelsetjeneste og helsesøster, innsats mot mobbing 6 000 000 

  

  Totalt 126 830 000 

 



 
10.2 Inndekning 
 

Driftsbudsjettet – kutt  Reduksjon 

  Reduserte kapitalkostnader 1 000 000 

Konkurranseutsetting 40 000 000 

Krav til innkjøp 8 000 000 

Redusert driftsbuffer 16 000 000 

SØT-samarbeid 120 000 

Det interne arbeidsmarkedet - nedbemanning 1 500 000 

  Sykefraværsutvikling 4 000 000 

Sosialhjelp 2 000 000 

  Tabell 28.9 - Tilskudd kultur 40 000 000 

Byantikvaren (3,6 mill) 1 000 000 

Kulturenheten 2 000 000 

Kunstnerleilighet i Berlin 140 000 

Drift gjesteatelierordningen 320 000 

Bykunstnerstipend 150 000 

  Urban matdyrking 1 000 000 

Energi- og klimahandlingsplanen 5 000 000 

Miljøenheten (om lag 30 mill) 4 000 000 

Handlingsplan for bedre luftkvalitet 600 000 

  

Totalt 126 830 000 

 



 
10.3 Investeringsbudsjett 
 

Investering - kostnad 2017 2018 2019 2020 Totalt 

Torvet 35 000 000 100 000 000 79 000 000 57 200 000 271 200 000 

Vedlikeholdsplan bygg 4 000 000 2 000 000 
  

6 000 000 

Vedlikeholdsplan veger 4 000 000 2 000 000 
  

6 000 000 

Kommunale boliger 3 700 000 3 700 000   7 400 000 

Belysning Festningen  2 500 000   2 500 000 

Summert 46 700 000 110 200 000 79 000 000 57 200 000 293 100 000 

      Investering - inndekning  2017 2018 2019 2020 Totalt 

Torvet 
 

35 000 000 100 000 000 79 000 000 214 000 000 

TMV-odden 18 900 000 
   

18 900 000 

Kunstnerisk utsmykking 5 700 000 8 700 000 8 750 000 7 300 000 30 450 000 

Kultur - diverse mindre invest. 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 13 200 000 

Mellomveien 5 – kunstnerleil. 3 700 000 3 700 000   7 400 000 

Treningsapparater 500 000 500 000 500 000 
 

1 500 000 

Analysesenteret 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 

Nedsalg eierskap og eiendom 105 000 000 130 000 000 100 000 000 130 000 000 465 000 000 

Summert 139 100 000 183 200 000 214 550 000 221 600 000 758 450 000 

      

Redusert låneopptak 92 400 000 73 000 000 135 550 000 164 400 000 465 350 000 

 
 
 
 



 

Verbale forslag 
 

1. Bystyret ber om at det fremlegges en sak som redegjør for tjenesteområder egnet for 
konkurranseutsetting, for å sikre mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og best 
mulig tjenester til innbyggerne. 
 

2. Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim, 
for å sikre innbyggerne best mulig tjenestetilbud til riktig pris.  
 

3. Bystyret mener prinsippet om fritt brukervalg skal legges til grunn, innenfor de av 
kommunens tjenesteområder som er aktuelle for dette. Bystyret ber derfor om en 
utredning som viser hvilke tjenester som er aktuelle for innføring av fritt brukervalg, 
og hvordan dette kan gjennomføres.  
 

4. Bystyret ber om at det fremlegges en sak med totalgjennomgang av alt kommunalt 
eierskap, med tanke på verdivurdering og salgspotensial gjennom kapitalfrigjøring.  

 
5. Bystyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber rådmannen følge dette 

opp gjennom å inkludere brannvarsling gjennom trygghetsalarmen i det gratis 
tilbudet i kommende budsjett.  
 

6. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for innføring av fritt skolevalg i Trondheim 
kommune. 
 

7. Bystyret ønsker en ordning med anonym retting av prøver i Trondheimsskolen. 
Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan dette kan gjennomføres. 
 

 
 


