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Skattevedtak 2020 
Bystyret vedtar rådmannens forslag til skattevedtak 2020, slik det fremgår av saksfremlegg 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020 datert 24.oktober 2019, samt 

Tilleggsnotat: Handlings- og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020: Forslag til endring av 

skattevedtak, samt en presisering vedrørende inntekt fra parkering, og Tilleggsnotat II: 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020: Forslag til endring av vedtak datert 

27.november 2019, med følgende endringer som fremgår av Fremskrittspartiets 

budsjettforslag: 

1. Eiendomsskatt utskrives med kroner 4,8 for hver kroner 1 000 av takstverdien på 

bolig- og fritidseiendommer i gamle Trondheim kommune. 

2. Alle godkjente boligenheter for eiendomsskatt gis et bunnfradrag på kroner 500 000. 

 

Budsjettvedtak 2020 
Bystyret vedtar rådmannens forslag til budsjettvedtak 2020, slik det fremgår av rådmannens 

forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 med budsjett for 2020, samt saksfremlegg 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020 datert 24.oktober 2019, og 

Tilleggsnotat: Handlings- og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020: Forslag til endring av 

skattevedtak, samt en presisering vedrørende inntekt fra parkering, med de endringer som 

fremgår av Fremskrittspartiets budsjettforslag. 

 

Handlings- og økonomiplanen 2020-2023 
Bystyret vedtar rådmannens forslag til økonomisk handlingsregel, økonomiske målsettinger, 

periodemål og økonomiske rammer, slik det fremgår av rådmannens forslag til handlings- og 

økonomiplan 2020-2023 med budsjett for 2020, samt saksfremlegg Handlings- og 

økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020 datert 24.oktober 2019, og Tilleggsnotat: Handlings- 

og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020: Forslag til endring av skattevedtak, samt en 

presisering vedrørende inntekt fra parkering, med de endringer som fremgår av 

Fremskrittspartiets budsjettforslag. 

 

Driftsbudsjettet 
 

Oppvekst, skole og barnehage 
Likebehandling av private barnehager i Klæbu 

Rådmannen har i arbeidet med handlings- og økonomiplanen 2020-2023, budsjett 2020, 

vurdert spørsmålet om å prioritere 1,1 millioner kroner årlig i 2020 og 2021 for å gi to 

ordinære private barnehager i Klæbu kommune tilskudd ut over minimumsforpliktelsen i 

lovverket. Rådmannen har ikke funnet rom for å prioritere dette i budsjettforslaget. 

Fremskrittspartiet mener det er urimelig at to private barnehager i Klæbu skal få lavere sats 

enn sammenlignbare barnehager i nye Trondheim kommune i to år etter sammenslåingen. 
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Fremskrittspartiet velger derfor å prioritere likebehandling av de private barnehagene fra 

sammenslåingstidspunktet, noe som medfører en utgift på 1,1 millioner i 2020 og 2021. 

 

Ikke økt sommerstenging i barnehager 

Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag at det innføres 3 ukers sommerstenging i 

barnehagene fra 2021. I dag har de kommunale barnehagene sommerstengt i ukene 28 og 

29. Fremskrittspartiet mener økt sommerstenging gir mindre fleksibilitet for barnefamiliene, 

og vil derfor opprettholde 2 ukers sommerstenging. I 2021 utgjør dette en kostnad på 5,5 

millioner kroner.  

 

Ekstra matematikkundervisning på 4.trinn 

For å styrke satsingen på realfag har budsjettet for Trondheim kommune siden 2016 

inneholdt midler til en time ekstra matematikkundervisning på 4.trinn, utover 

minimumskravet i grunnskolen. Rådmannen har i sitt budsjettforslag tatt ut disse midlene 

for å saldere budsjettet, med virkning fra høsten 2020. Fremskrittspartiet mener det er 

viktig med fortsatt satsing på matematikk og realfag, og foreslår å legge inn igjen midlene 

som rådmannen foreslår fjernet.  

 

Opprettholde standard på renhold av klasserom 

Rådmannen foreslår at budsjettet for renhold av klasserommene reduseres med 0,8 

millioner kroner i 2021 økende til 1,1 millioner kroner mot slutten av planperioden. Dette vil 

sammen med reduksjonene foretatt i 2019 bety at rammen til renhold av klasserom 

reduseres med om lag ti prosent. Fremskrittspartiet mener at renhold av klasserom er et 

viktig element i arbeidsmiljøet for elevene, og vil derfor gå imot rådmannens forslag om 

redusert frekvens på renholdstjenestene.  

 

Tilskudd til to stillinger i Ungt Entreprenørskap 

Rådmannen foreslår å kutte tilskudd til to stillinger i Ungt Entreprenørskap. Ungt 

Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med 

utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges 

kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Arbeidet til UE skal gi barn og unge forståelse for 

betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet. UE tilbyr blant annet 

undervisningsopplegg og læremateriell innenfor entreprenørskap og samarbeid skole – 

næringsliv. Fremskrittspartiet mener det er viktig å støtte opp under det viktige arbeidet 

som gjøres av Ungt Entreprenørskap, og foreslår 0,8 millioner til dette arbeidet i 2020 og 

2021. 

 

Flere årsverk i barne- og familietjenesten 

I strategien Stein, saks, papir løftes tidlig innsats og forebygging som viktige 

satsingsområder, for å bygge sterke fellesskap rundt hvert enkelt barn. Fremskrittspartiet 

mener at bedre rammevilkår for barne- og familietjenesten (BFT) er en viktig del av dette. I 

høringsuttalelse til budsjettet trekker Utdanningsforbundet frem at en styrking av BFT vil gi 
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store positive ringvirkninger, samtidig som det medfører tidlig innsats og forebygging i 

praksis, noe som lønner seg i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Fremskrittspartiet deler 

denne oppfatningen, og vil styrke BFT med 4 millioner i 2020, økende til 6 millioner i 2021. 

 

Helse og omsorg, kvalifisering og velferd 
Ingen reduksjon i stillinger innenfor psykisk helse og rus 

For å finansiere prioriterte tiltak foreslår rådmannen å effektivisere tjenestene. Dette 

tilsvarer 2,2 årsverk i 2020 og øker til 5,7 årsverk i 2022. Dette er usosiale kutt innenfor et 

område som tvert imot trenger å bli styrket. Fremskrittspartiet går imot de foreslåtte 

kuttene fra rådmannen. Dette utgjør 1,9 millioner i 2020 og 4 millioner i 2021. 

 

Styrking av tjenesteområdet psykisk helse og rus 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ligger det 150 millioner kroner som er 

begrunnet med opptrappingsplan på rusfeltet. Trondheim kommune sin andel av dette 

utgjør om lag 5 millioner kroner. Rådmannen har ikke prioritert dette i sitt budsjettforslag. 

Fremskrittspartiet ønsker å følge opp regjeringens satsing på området, og foreslår derfor å 

styrke kommunebudsjettet tilsvarende Trondheim kommune sin andel av de statlige 

midlene. Total økning på rusfeltet blir da 6,9 millioner kroner i 2020, sammenlignet med 

rådmannens forslag. 

 

Styrking av tjenesteområdet BoA 

Bo- og aktivitetstilbudet har de senere årene hatt et merforbruk på budsjettet. 

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at dette skyldes underfinansiering av 

tjenesteområdet. Allerede for flere år tilbake advarte Fremskrittspartiet mot en en utvikling 

som gikk i retning av flere gruppetilbud, og mindre tid til individuell tilpasning og individuelle 

aktivitetstilbud. Dessverre er det nettopp dette som skjer. Konsekvensene er at brukerne 

ikke får delta på de aktivitetene de ønsker eller har mest nytte av, noe som går utover både 

mestringsfølelse og funksjonsnivå.  

 

Bystyret har vedtatt strategiplanen En bedre hverdag for alle, der ett av målene er at 

mennesker med utviklingshemming skal ha individuelt tilrettelagte tjenester som fremmer 

læring og utvikling. Fremskrittspartiet fastholder at dette ikke kan nås uten at det følges opp 

i handling gjennom budsjettbehandlingen. Tjenesteområdet har et stort behov for å bli 

styrket, og Fremskrittspartiet foreslår derfor at budsjettet økes med 25 millioner kroner i 

2020, økende til 32 millioner kroner i 2021. Budsjettrammene til tjenesteområdet må 

trappes ytterligere opp i påfølgende år.  

 

Nytt bofelleskap, 5-7 boliger 

Fremskrittspartiet mener det er sterkt beklagelig at enkelte brukere innenfor BoA må vente i 

flere år på å få flytte inn i egen tilrettelagte bolig. Fremskrittspartiet foreslår derfor bygging 
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av et nytt bofellesskap med 5-7 boliger. Dette vil ikke få virkning på driftsbudsjettet før i 

2022. 

 

Styrket bemanning i helse- og velferdssenter og hjemmetjenesten 

Fremskrittspartiet mener det må tilrettelegges for at de som ønsker å bo hjemme kan gjøre 

dette så lenge som mulig. Dette betinger tidlig innsats for forebygging av pleiebehov, som 

for eksempel som følge av fallskader, samt satsing på funksjonell velferdsteknologi og 

tilstrekkelig bemanning i hjemmetjenestene. Samtidig vil det fortsatt være et stort behov for 

sykehjemsplasser, med en grunnbemanning som er god nok til å ivareta både brukere og 

ansatte. Fremskrittspartiet har over lang tid arbeidet for bedre bemanning i eldreomsorgen, 

fordi det er avgjørende for både god omsorg og for å få ned sykefraværet blant de ansatte.  

 

Da HMS-undersøkelsen ble gjennomført våren 2019 var sekkeposten “annet” den desidert 

største, på spørsmålet om hvilke forhold ansatte selv mente forårsaket eller bidro til 

helseplager. Det var totalt 918 som krysset av for “annet”, og 450 av disse benyttet 

muligheten til å gi korte kommentarer. De fleste av deltakerne som svarte på dette jobber 

innenfor Helse og velferd og Oppvekst og utdanning. Kategorisering av disse svarene viser at 

de fleste kommentarene omhandler det som kan defineres som “Mekaniske faktorer” og 

“Organisatoriske og psykososiale faktorer”. Forhold som kobles til mekaniske faktorer er 

eksempelvis tungt arbeid, fysisk arbeid, uheldige arbeidsstillinger, tunge løft, ergonomi, 

hjelpemidler samt helseutfall som inngår i fellesbenevnelsen “muskel- og skjelettplager”. 

Organisatoriske og psykososiale faktorer favner bredt og tar opp i seg en rekke ulike 

dimensjoner. Det som hyppig nevnes i denne sammenheng er opplevelsen av høyt 

arbeidspress, stor arbeidsmengde, stort arbeidstrykk, arbeidsbelastning over tid samt stress. 

Ord som bemanning, vikarer og sykefravær går også igjen. 

 

Fremskrittspartiet tar dette på alvor, og foreslår å øke bemanningen i eldreomsorgen med 

20 millioner i 2020, økende til 25 millioner i 2021.  

 

Fremskrittspartiet er opptatt av at serviceverter må benyttes til å frigjøre tid for eksempel til 

sykepleiere, til å håndtere oppgaver som rent faglig hører til sykepleieryrket. Det kommer 

fra tid til annen tilbakemeldinger om at bruken av serviceverter er helt avhengig av hvordan 

ledelse velger å organisere denne ressursen. Noen enheter er gode på å benytte denne 

ressursen til å frigjøre annet personell til pleieoppgaver, mens andre enheter i mindre grad 

er det. Dette er et område hvor enheter kan lære av hverandre, slik at ressursene blir brukt 

på en best mulig måte. Fremskrittspartiet fastholder at serviceverter ikke må brukes i stedet 

for ansatte med fagutdanning, men i tillegg til.  

 

Videreføring av Vistamar 

Fremskrittspartiet ser det som svært positivt at kommunen kan tilby behandlingstilbud i 

varmere klima, som gir en tilleggseffekt på livskvalitet og smerte for enkelte pasientgrupper. 

Samlet sett er det 92 % av brukerne som opplyser at de helt eller delvis har nådd sine mål 
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for oppholdet, og tilsvarende prosentandel som svarer at de har hatt stort eller svært stort 

utbytte av oppholdet. Vistamar kan vise til at brukerne har effekt av oppholdet, gjennom 

testing ved ankomst og avreise som viser bedring i ganghastighet, benstyrke, balanse og 

smerte. For mange brukere er nettopp behandlingsmiljøet viktig, og det er vanskelig å 

gjenskape dette i Trondheim. Fremskrittspartiet mener derfor det er viktig at tilbudet ved 

Vistamar videreføres. Dette medfører en kostnad på 5,5 millioner i 2020 og 11 millioner i 

2021. 

 

Økt lokal matproduksjon på sykehjem 

Fremskrittspartiet er glad for at fokuset på mat og matglede for eldre er blitt løftet høyere 

opp på dagsorden, gjennom strategiplanen Leve hele livet og mer oppmerksomhet i den 

offentlige debatten. Dette arbeidet må fortsette. I Trondheim kommune kan det for 

eksempel skje gjennom å øke kostøret, i større grad ta i bruk serviceverter for å skape gode 

matopplevelser lokalt og gi støtte til egen kokk i sykehjem som i dag har mulighet til å 

gjenåpne eget produksjonskjøkken. Fremskrittspartiet ønsker å styrke dette arbeidet, og 

foreslår derfor 4,6 millioner kroner i 2020, økende til 5,6 millioner i 2021. 

 

Tilskudd til renovering og bygging av kjøkken 

1. oktober 2019  åpnet muligheten for å søke om tilskudd til kjøkken på sykehjem. 

Ordningen gjelder renovering og bygging av kjøkken i eksisterende sykehjem og 

omsorgsboliger. Fremskrittspartiet vil be rådmannen legge frem en sak som vurderer hvilke 

kjøkken det er aktuelt å søke om tilskudd til.  

 

Aktivitetstilbud for beboere i heldøgns omsorgstjeneste 

Personer som bor i omsorgsbolig spesielt tilrettelagt for heldøgns omsorgstjeneste(HDO) 

skal sikres et aktivitetstilbud på lik linje med personer som bor i sykehjem. Rådmannen 

skriver i sitt budsjettforslag at dette tilbudet er underfinansiert, og det er behov for å øke 

driftsrammen. Fremskrittspartiet deler denne oppfatning, men mener det er behov for øke 

rammene utover det rådmannen foreslår. Fremskrittspartiet foreslår derfor en ytterligere 

økning på 1 million kroner i 2020, økende til 1,5 millioner i 2021. 

 

Integreringsbarometer 

Fremskrittspartiet vil stoppe bosetting av flyktninger inntil Trondheim kommune oppnår 

bedre resultater av kommunens integreringsarbeid. Rådmannen har flere ganger forklart 

veksten i sosialhjelpsutgifter med at flere flyktninger bosettes, uten at vi klarer å hjelpe 

flyktningene godt nok med å bli selvforsørget. Dette er ikke bærekraftig på sikt. 

Fremskrittspartiet vil etablere et integreringsbarometer med relevante indikatorer for god 

integrering, slik at det blir enklere å måle effekten av tiltak som fungerer, og fokusere 

innsatsen mot slike tiltak.  

 

Trondheim kommune har ikke registreringer på antall innvandrere i sosialsystemet, og det 

er derfor vanskelig å gi eksakte tall på dette. Data på dette kan bestilles fra SSB, som 
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utarbeider tallmateriale for kommunen. Anslått kostnad på dette ligger mellom 100 000-200 

000 kroner. Fremskrittspartiet foreslår å sette av midler for å få utarbeidet et slikt 

tallmateriale samt et integreringsbarometer i 2020. I årene deretter foreslås det satt av 300 

000 kroner for direkte oppfølging av integreringsbarometeret. 

 

Statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO) 

Regjeringen planlegger å utvide prøveordningen med statlig finansiering av 

omsorgstjenester i 2020. Planen er at seks nye kommuner skal fases inn i ordningen og at 

prosjektperioden skal utvides til 2022. I forsøket er det fortsatt kommunen som drifter 

omsorgstjenestene, men forskjellen for forsøkskommunene er at staten finansierer gjennom 

øremerking. Fremskrittspartiet mener Trondheim kommune bør søke om å bli med i 

prøveordningen, som har vist seg å gi gode resultater i kommuner som har deltatt. 

 

Blant fordelene som trekkes frem så langt i prøveordningen er: 

● kommunen får inntektspåslag på fire prosent til omsorgstjenestene 

● kommunen kan ikke nedprioritere omsorgstjenestene 

● ansatte får økt sin kompetanse 

● tjenestene blir tildelt med i tråd med det brukerne trenger 

● bedre samarbeid med kommunen 

● økt brukermedvirkning når tjenestene skal tildeles 

 
Fritt brukervalg i eldreomsorgen - belønningsordning 

I budsjettenigheten for 2020 har regjeringspartiene blitt enige om å etablere en 

belønningsordning til kommuner som innfører fritt brukervalg. Kommuner som lar de eldre 

få lov til å bestemme selv hvem som skal gi dem omsorgstjenester, får nå 500 000 kroner i 

belønning for det. Målet er at flere kommuner skal innføre valgfrihet i eldreomsorgen. 

Fremskrittspartiet er sterk tilhenger av mer valgfrihet, der eldre selv om deres pårørende 

skal få bestemme mer over egen hverdag. For å oppnå dette trengs et større mangfold av 

tjenester og tjenesteytere, og en reell mulighet for brukere og pårørende til å velge selv.  

  

Frivillighet, kirke og kultur 
Økt tilskudd til frivilligsentraler 

Frivilligsentralene gjør et viktig arbeid for å skape lokale møteplasser som knytter sammen 

både enkeltmennesker, lag, foreninger og organisasjoner. Gjennom sitt arbeid med å legge 

til rette for frivillig engasjement utgjør de et betydelig tilskudd til, og en viktig 

samarbeidspartner for, det offentlige. Frivilligsentralene driver med små midler, og er 

sårbare for fravær i forbindelse med for eksempel sykdom eller nødvendig møtevirksomhet. 

Fremskrittspartiet ønsker å øke tilskuddet til frivilligsentralene i Trondheim, og legger inn 

henholdsvis 1,5 og 2 millioner kroner til en styrking i 2020 og 2021. 

 

Trondheim folkebibliotek, ingen reduksjon 
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I sitt budsjettforslag foreslår rådmannen å redusere driftsrammen til biblioteket, med 

virkning fra 2021. Rådmannen skriver i den forbindelse at denne reduksjonen kan 

gjennomføres ved å redusere aktivitetsnivået, herunder vurdere åpningstidene. 

Fremskrittspartiet foreslår å opprettholde driftsrammen, slik at det ikke skal bli nødvendig å 

begrense åpningstidene.  

 

Utredningsmidler til Seminarplassen i Klæbu 

Seminarplassen i Klæbu er et område på rundt 16 mål, med til sammen 11 bygninger. De 

fleste av byggene er oppført i tiden da en av landets første lærerskoler holdt til i Klæbu. Det 

meste av bygningsmassen er solgt til næringsdrivende og private, mens Klæbu kommune 

eier de to bygningene som omtales som Gamle festsal og Guttebygget. Det ligger foreløpig 

an til at disse byggene ved årsskiftet blir en del av eiendomsporteføljen til nye Trondheim 

kommune. Fremskrittspartiet foreslår å sette av 200 000 kroner til en utredning av hva som 

skal skje med disse byggene i fremtiden.  

 

Ekstraordinært tilskudd TKF, brannsikring 

Trondhjems kunstforening (TKF) eier eiendommen Bispegata 9A, og har i brev av 20. august 

2019 søkt Trondheim kommune om ekstraordinær støtte på 1 mill som delfinansiering av 

automatisk brannslukkeanlegg. Tilsynsmyndigheten har flere ganger påpekt nødvendigheten 

av automatisk brannslukkeanlegg, og det er ikke mulig å fortsette virksomheten uten å 

anskaffe et brannslukkeanlegg som dekker alle fire etasjer. Trondheim kommune har en 

tinglyst heftelse på eiendommen om gjenkjøp for kr 0,- i tilfelle kunstforeningen ikke ønsker 

å fortsette som eier. Heftelsen medfører at foreningen ikke kan ta opp lån med sikkerhet i 

eiendommen, og har derfor også begrensede muligheter til å gå til anskaffelse av 

automatisk brannslukkeanlegg. Fremskrittspartiet mener det er viktig å sikre eiendommen 

med et slikt brannslukkeanlegg, både for å ivareta muligheten til videre drift for TKF, og for 

det tilfelle det skulle bli aktuelt med kommunal overtakelse av bygget i fremtiden.  

 

Redusert driftsramme kirke og kultur  

Den totale driftsrammen for kirke og kultur utgjør 341 millioner kroner i rådmannens 

budsjettforslag for 2020. Fremskrittspartiet mener det er riktig å prioritere lovpålagte 

oppgaver, og god kvalitet i tjenestene innenfor helse og oppvekst, og vil derfor omprioritere 

12 millioner kroner fra området kirke og kultur. 

 

Kutt i tilskudd, tabell 28-9 

Den totale tilskuddsrammen utgjør over 221 millioner kroner i 2020. Fremskrittspartiet 

foreslår å redusere tilskuddsrammen med 65 millioner kroner i 2020, for å prioritere andre 

tjenesteområder. Fremskrittspartiet vil understreke at aktiviteter for barn og unge må 

skjermes fra kutt. 

 

Kutt i tilskudd til profesjonelle 
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Fremskrittspartiet vil ikke prioritere tilskudd til profesjonelle kunstnere, og foreslår å fjerne 

tilskuddet.  

 

 

Avvikling av kunstnerleilighet i Berlin 

Fremskrittspartiet vil avvikle kommunens kunstnerleiliget i Berlin, da vi ikke anser dette for å 

være en kommunal oppgave eller en riktig prioritering for bruk av kommunens midler. 

 

Idrett og friluftsliv 
Ingen reduksjon i drift av frilufts- og idrettsanlegg 

Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag å redusere rammen til drift av frilufts- og 

idrettsanlegg. Dette kan få konsekvenser for standarden på kjøring av skiløyper, kvaliteten 

på vedlikeholdet langs turstier, samt for utstyr som er tenkt brukt til å optimalisere bruken 

av eksisterende anlegg. Fremskrittspartiet mener dette er et kutt som vil ramme 

folkehelsearbeidet, og lavterskeltilbudet som friluftsliv representerer. Store deler av byens 

befolkning bruker friluftsområdene aktivt til rekreasjon og mosjon. Fremskrittspartiet sier 

nei til rådmannens forslag om reduksjon, og legger inn igjen 0,5 millioner som rådmannen 

har foreslått kuttet i 2020 og 2021. 

 

Økt ramme til driftstilskudd til private idrettsanlegg 

Fremskrittspartiet foreslår å øke tilskuddsrammen til drift av private idrettsanlegg, for å 

utjevne forskjellene mellom idretter som trener og konkurrerer i kommunale anlegg, og de 

som eier anleggene sine selv.  

 

Investeringstilskudd til idrettshall på Ranheim, forurenset masse 

Ranheim IL har søkt Trondheim kommune om tilskudd til finansiering av geoteknisk tiltak i 

forbindelse med bygging av ny idrettshall, med tilhørende parkeringskjeller. Omsøkt beløp 

er 18,7 millioner eks. mva. Formannskapet vedtok i arkivsak 19/34449 å finansiere 

geotekniske tiltak på inntil 3,1 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Det er 

utfordrende geotekniske grunnforhold med forurensede masser som må skiftes ut ved 

utgraving av kjeller. Arealet eies av Trondheim kommune.  

 

Ranheim IL har påpekt overfor kommunen at de verken eier eller har forurenset grunnen, og 

er av den oppfatning at dette i sin helhet er et kommunalt ansvar, eventuelt ved at 

kommunen søker refusjon hos aktuell forurenser i tråd med 

gjeldende nasjonale og internasjonale prinsipper. Fremskrittspartiet er langt på vei enig med 

Ranheim IL, og ønsker å komme klubben i møte med å foreslå ytterligere 10 millioner i 

investeringstilskudd for å sikre utgraving av kjeller og opprydding av forurensede masser. 

 

Bruk av utredningsmidler 

Rådmannen skriver i sitt budsjett at det i 2020 vil bli vurdert å prioritere midler til utredning 

og regulering av nytt bydelsbasseng på Moholt som del av foreslåtte sentralt plasserte 
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bevilgninger for utredninger. Fremskrittspartiet vil være tydelig på at utredning av 

Tillertomta og basseng i østbyen skal prioriteres innenfor utredningsmidlene i 2020. 
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Destinasjonsutvikling i Trondheim 
Økt støtte til Visit Trondheim 

Fremskrittspartiet vil øke tilskuddet til Visit Trondheim, for å styrke arbeidet med å 

videreutvikle reiselivsdestinasjonen Trondheim. For 2020 foreslås en økning på 700 000 

kroner, økende til 880 000 kroner i 2021.  

 

Norwegian Travel Workshop 

Formannskapet behandlet i arkivsak 19/33155 søknad fra Visit Trondheim om støtte til 

planlegging og gjennomføring av Norwegian Travel Workshop (NTW). NTW skal arrangeres i 

Trondheim 30. mars – 2. april 2020. NTW er Norges største møteplass for salgsmøter og 

nettverksbygging for reiselivsnæringa. Formannskapet innvilget kun deler av det omsøkte 

beløpet. Fremskrittspartiet mener dette er en viktig arena for destinasjonsutvikling, der det 

på selve arrangementet vil være et sterkt fokus på lokale matvarer og tradisjoner, og 

opplevelse av ulike smaker byen og regionen kan by på. Fremskrittspartiet vil derfor øke 

tilskuddet med 300 000, og imøtekommer dermed Visit Trondheim sin søknad. Midlene skal 

brukes til planlegging og gjennomføring av Norwegian Travel Workshop for 2020, i tråd med 

forslaget i søknaden. 

 

Redusert gategrunnsleie 

Fremskrittspartiet vil redusere gategrunnsleien, og fjerne gategrunnsleie for uteservering. 

fremskrittspartiet foreslår 4 millioner kroner til dette formålet i 2020 og 2021. 

 

Karttjenester, miljø og planlegging 
Ikke reduserte rammer til kartajourhold, bemanning kart og bemanning på overordnet 

planlegging 

Rådmannen foreslår å redusere innsatsen på ajourhold av kart, redusere antall ansatte opp 

mot kart og redusere rammen til overordnet byplanlegging. Rådmannen skriver at: 

“Tiltakene vil medføre at kartet i deler av kommunen blir sjeldnere oppdatert. Området vil 

komme enda mer på etterskudd når det gjelder overordnet planlegging enn i dag, noe som 

vil gjøre det enda vanskeligere å levere i tråd med de politiske bestillingene. Det må derfor 

også i tiden framover påregnes forsinkelser i framleggingen av en del større politisk bestilte 

plansaker.” Fremskrittspartiet er kritisk til dette, og foreslår å opprettholde rammen. 

 

Ikke redusert innsats miljø 

I rådmannens forslag ligger det inne et kutt som vil føre til lavere kapasitet for å bevare arter 

gjennom restaureringstiltak. Det er heller ikke rom for å øke tilsynsaktiviteten innen 

miljørettet helsevern, spesielt knyttet til risikovurderinger og psykososiale forhold, i tråd 

med de faglige retningslinjene, slik formannskapet ønsket i oktober 2018. Fremskrittspartiet 

mener rammene må opprettholdes, og foreslår å legge tilbake de midlene som rådmannen 

foreslår kuttet. 
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Kutt i klimabudsjett 

Fremskrittspartiet foreslår å kutte midlene som er satt av til eget klimabudsjett.  

 

Kutt i tilskudd, Urban matdyrking 

Fremskrittspartiet mener det ikke er kommunens oppgave å finansiere urban matdyrking, 

og foreslår derfor å fjerne denne posten i budsjettet. 

 

Reduksjon byantikvaren 

Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på 1,5 millioner kroner i byantikvarens budsjett for 

2020, økende til 2,9 millioner i 2021. Innenfor byantikvarens resterende budsjett mener 

Fremskrittspartiet at arbeidet med bryggerekken i Kjøpmannsgata og vitalisering av veitene 

må prioriteres, sammen med rådgiving til eiere av eldre bygninger. 

 

Tekniske tjenester 
Søppelrydding i Midtbyen 

Rådmannen foreslår å kutte 0,6 millioner i budsjettet til håndplukking av søppel og 

søppelrydding i Midtbyen. Konsekvensen vil være mindre rene bygater. Fremskrittspartiet 

mener dette kuttet vil føre til en mindre trivelig og attraktiv midtby, og vil derfor gå i mot 

dette kuttet. 

 

Vegvedlikehold, ikke redusert innsats 

I budsjettforslaget fra rådmannen kan vi lese at “For å tilpasse seg rammen har rådmannen 

sett det som nødvendig å redusere reasfalteringsbudsjettet med tre millioner kroner i 2020. 

Hovedårsaken er krav om å øke driftstandarden på de kommunale vegene som betjener 

metrobussene.” Dette er uakseptabelt. 

 

Brøyting boliggater 

Rådmannen vil utover i perioden styrke vegvedlikeholdet gjennom å finansiere dette med 

betydelig redusert standard på vinterdrift i boliggater. Tiltaket vil føre til redusert 

fremkommelighet og dårligere trafikksikkerhet for brukerne, men gjennomføres for å få 

bedre standard på metrobusstraseene. Fremskrittspartiet mener det ikke er akseptabelt 

med kutt i budsjettet for brøyting av boliggater i 2022 og 2023. 

 

Ekstraordinær innsats på vegvedlikehold 

Trondheim kommune har et stort etterslep på vedlikehold av vegnettet. Fremskrittspartiet 

ønsker å sette inn en ekstraordinær innsats på vedlikehold av veg, og foreslår henholdsvis 

10 og 20 millioner kroner til formålet i 2020 og 2021. 

 

Avvikling av piggdekkgebyret 

Fremskrittspartiet er sterk motstander av piggdekkavgiften, og foreslår å avvikle denne over 

2 år. God luftkvalitet krever politisk vilje til å prioritere vedlikehold av vegnettet, noe 

Fremskrittspartiet mener bør prioriteres uten innkreving av piggdekkavgift. 
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Omstilling 
Omstillingsmidler 

Fremskrittspartiet foreslår 16 millioner fordelt på 6 millioner i 2020 og 10 millioner i 2021, til 

omstillingsmidler i forbindelse med konkurranseutsetting, avbyråkratisering og innovative 

anskaffelser. 

 

Konkurranseutsetting og avbyråkratisering 

I en mulighetsstudie fra 2016 har NHO service gjennomgått Trondheim kommunes utgifter 

innenfor enkelte tjenesteområder, for å sammenligne kommunens kostnadsnivå med 

kostnadsnivået for “best practice”. Gjennomgangen viser et potensiale på 345 millioner 

kroner i frigjorte ressurser, ved beste praksis innenfor de fire tjenesteområdene sykehjem, 

pleie- og omsorgstjenester, renhold og drift og vedlikehold.  

 

Gjennomgangen er ingen fasit for hvilket kostnadsnivå som er mulig å oppnå for 

tjenesteytingen i Trondheim kommunen, men er en tydelig indikator på at det ligger et stort 

potensial i å tenke annerledes om tjenesteproduksjon enn det vi gjør i dag. 

Fremskrittspartiet mener derfor det bør settes i gang et arbeid der konkurranseutsetting og 

avbyråkratisering inngår som verktøy for å få bedre tjenester til lavere kostnader. For 2020 

mener vi det er realistisk å oppnå en gevinst på 86 millioner kroner, som tilsvarer omtrent 

en fjerdedel av potensialet som vises i gjennomgangen som NHO service har utført på deler 

av kommunens virksomhet.  

 

Krav til innkjøp 

Fremskrittspartiet mener at Trondheim kommune må benytte sin innkjøpsmakt bedre, og 

arbeide frem avtaler som muliggjør innsparinger på innkjøpsområdet. Fremskrittspartiet er 

også opptatt av at kommunen må benytte muligheten for innovative anskaffelser, med sikte 

på å redusere driftskostnader på sikt.  

 

Sykefravær og sosialhjelp 
Sykefraværstiltak 

Sykefraværet i Trondheim kommune har økt kraftig, fra 8,0 prosent i 3. kvartal 2018 til 9,1 

prosent i 3. kvartal 2019. Vi må tilbake til 2009 for å finne et tilsvarende sykefraværsnivå i 3. 

kvartal. Økningen var størst innenfor Oppvekst og utdanning, med en oppgang fra 7,0 til 8,7 

prosent. Skolene økte fra 4,8 til hele 7,4 prosent, og fortsetter dermed trenden fra årets to 

første kvartaler. Helse og velferd økte også sykefraværet betraktelig (fra 9,5 til 10,4 

prosent). Det er i all hovedsak langtidsfraværet som øker.  

 

Fremskrittspartiet mener sykefraværet er urovekkende høyt i deler av kommunens 

virksomhet, og en trend med økende sykefravær er ikke akseptabelt eller bærekraftig 

verken for de ansatte eller for kommunen som organisasjon og arbeidsgiver. Det økende 
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sykefraværet tyder på at tiltak som så langt er iverksatt ikke gir ønsket effekt. 

Formannskapet har derfor bedt rådmannen komme tilbake med en sak der tiltak for å få 

ned sykefraværet blir gjennomgått og vurdert  ut fra omfang, kostnader og effekt, og at det 

på bakgrunn av dette blir utarbeidet en tiltaksplan for å få ned sykefraværet. 

Fremskrittspartiet foreslår å bruke 5 millioner kroner til oppfølgingen av en slik tiltaksplan. 

Det settes av midler i 2020 og 2021, gjennom bruk av disposisjonsfondet. Det forventes at 

man gjennom dette arbeidet avdekker hva som fungerer, slik at nye rutiner kan innarbeides 

i den ordinære driften etter hvert.  

 

Lavere sykefravær 

Fremskrittspartiet forventer at kartlegging av sykefraværstiltak, utarbeidelse av tiltaksplan 

og oppfølging av denne planen gir resultater. Det legges derfor inn en reduksjon i utgifter 

knyttet til sykefravær i 2020 og 2021, på henholdsvis 3 millioner og 5,5 millioner.  

 

Færre familier på sosialhjelp 

Fremskrittspartiet forutsetter at det gjøres en aktiv innsats med å følge opp bystyrets 

tidligere vedtak om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, og at dette sammen med 

målrettet arbeid skal bidra til at færre familier skal være avhengige av sosialhjelp i årene 

fremover. Fremskrittspartiet foreslår en forsiktig innsparing på 1,6 millioner i 2020, og 3,2 

millioner i 2021. 

 

Sosiale tiltak for ansatte, fremfor komitèreiser og flere frikjøpte politikere 

Fremskrittspartiet foreslår å benytte 2 millioner til sosiale tiltak for kommunens ansatte i 

2020, og 3 millioner i 2021. Sammen med egne midler avsatt til sykefraværstiltak, vil dette 

være budsjettmidler som kan benyttes til å øke trivselen, bedre arbeidsmiljøet og styrke 

nærværsfaktoren blant de kommunalt ansatte. 

 

Det omdisponeres midler fra folkevalgtområdet, ved å gå tilbake til en struktur med 6 

bystyrekomiteer i stedet for 8, samt kutte i utgifter til reiser for komiteene i perioden. 

 

Disposisjonsfond og arbeidsbuffer 
Redusert arbeidsbuffer 

Fremskrittspartiet omdisponerer midlene som rådmannen har foreslått å sette av til 

arbeidsbuffer, slik at tjenesteområdene kan styrkes tilsvarende. 

 

Bruk av disposisjonsfond i 2020 og 2021 og avsetning til fondet i 2020 

Trondheim kommunes disposisjonsfond forventes å være om lag 810 millioner kroner ved 

utgangen av 2019, noe som tilsvarer 5,2 prosent av driftsinntektene. Fremskrittspartiet 

mener noe av dette kan benyttes til å ta ekstraordinære kostnader som er begrenset til 

budsjett for 2020 og deler av økonomiplanperioden. For årene 2020 og 2021 utgjøre dette 

33,2 millioner og 35 millioner, fordelt på følgende tiltak:  
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Omstillingsmidler 

Sykefraværstiltak 

Ekstraordinært tilskudd TKF, brannsikring 

Utredningsmidler, Klæbu seminar 

Investeringstilskudd til Idrettshall på ranheim, grunnforhold 

Ekstraordinær innsats på vegvedlikehold 

 

For 2020 foreslår Fremskrittspartiet å avsette 36,64 millioner til disposisjonsfondet. 

 

Eiendomsskatt 
Redusert eiendomsskatt 

Fremskrittspartiet vil avvikle den usosiale eiendomsskatten. Dette må skje gjennom en 

nedtrapping. For 2020 foreslår Fremskrittspartiet å redusere eiendomsskatten med 90 

millioner, gjennom å fastsette bunnfradraget til 500 000, og senke promillesatsen for 

innkreving av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i gamle Trondheim kommune 

til 4,8.  

 

Det er å forvente at maksimal promillesats for innkreving av eiendomsskatt vil bli ytterligere 

redusert av statlige myndigheter. Dette er en gledelig utvikling. Fremskrittspartiet vil derfor 

be om en sak som forbereder kommunen på ytterligere reduksjon i eiendomsskatten i årene 

fremover. 

 

Ingen omtaksering 

Fremskrittspartiet ønsker ikke å bruke 50 millioner kroner på en omtaksering av 

eiendommer, som har som formål å øke skattegrunnlaget og inntektspotensialet til 

kommunen. 

 

Investeringsbudsjettet 
 

Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 

Fremskrittspartiet mener det er sterkt beklagelig at enkelte brukere innenfor BoA må vente i 

flere år på å få flytte inn i egen tilrettelagte bolig. Fremskrittspartiet foreslår derfor bygging 

av et nytt bofellesskap med 5-7 boliger, som skal stå ferdig i 2022. 

 

Midlertidig ishall på Tillertomta og ishall på Dalgård 

Ved behandlingen av arkivsak 18/38257 vedtok formannskapet følgende: 

1. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en ny ishall på 

Dalgård så raskt som mulig. Formannskapet ber rådmannen også arbeide videre med å 

utrede ishall på Tillertomta, i nær dialog med isidretten, og i tråd med Plan for idrett og 

fysisk aktivitet, bystyresak 50/15. Ishallen bes utredet som første byggetrinn på Tillertomta.  
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2. Når det bygges ny ishall må det samtidig legges til rette for utvikling av det øvrige 

idrettsanlegget på Dalgård. 

 

Fremskrittspartiet mener det er beklagelig at det ikke ligger penger i investeringsbudsjettet 

til flere isflater. Det er et stort behov for mer istid for isidrettene i Trondheim, og 

Fremskrittspartiet ønsker å følge opp dette med budsjettmidler.  

 

For å sikre god fremdrift uten at det går på bekostning av treningstid, foreslår 

Fremskrittspartiet å realisere midlertidig ishall på Tillertomta tidlig i perioden, slik at 

arbeidet med Dalgård kan starte opp i siste del av økonomiplanperioden. 

 

Utendørs skateanlegg 

Formannskapet vedtok 22.1.19 i sak 262/18, Regnbueparken som forslag for plassering av 

skatepark, at det må arbeides videre med formål om å etablere ny skatepark i 

Regnbueparken. I Handlings og økonomiplan 2019-2022 var det lagt inn 20 millioner kroner i 

2022 til dette formålet. Rådmannen har ikke prioritert bygging av en skatepark i sitt forslag 

til handlings- og økonomiplan. Fremskrittspartiet vil følge opp tidligere vedtak i saken, og 

setter av investeringsmidler til realisering av skateanlegget i 2020 og 2021. 

 

Vikerauntjønna (parkeringsplass og markaportal) 

Det er stort behov for bedre tilrettelegging for adkomst mellom boligområdene og marka, 

særlig i områdene øst for byen. Vikerauntjønna skiller seg ut som det området som har det 

største potensial til å bedre på disse forholdene. Reguleringsplan for ny 

utfartsparkeringsplass i området er vedtatt. I Plan for friluftsliv og grønne områder er 

Vikerauntjønn-området identifisert som “markaportal” for helårsbruk for mange ulike 

brukergrupper. I Handlings og økonomiplan 2019-2022 var det lagt inn 0,5 millioner i 2021 

og 5 millioner kroner i 2022 for å starte opp arbeidet med planlegging av p-plass og 

markaportal. Rådmannen har ikke prioritert dette i sitt forslag til handlings- og 

økonomiplan. Fremskrittspartiet mener det er viktig å prioritere tilgjengelighet til marka og 

gode utfartsområder på østsiden av byen, og foreslår at de nødvendige midlene settes av i 

perioden. 

 

Granåsen med hoppanlegget 

Granåsen skal utvikles til et moderne hverdagsanlegg, der hoppbakken er en sentral del av 

anlegget. I den totale oppgraderingen står hoppanlegget for om lag halvparten av 

kostnadene. Dette er en del av anlegget som er svært viktig for landslinjen for hopp og 

kombinert ved Heimdal videregående skole. Fremskrittspartiet mener av den grunn at en 

nødvendig oppgradering av hoppanlegget må være et spleiselag mellom Trondheim 

kommune og Trøndelag fylkeskommune. Dette omfatter også kostnader til planlegging, og 

gjennomføring av rekkefølgekrav. Fremskrittspartiet foreslår derfor å redusere kommunens 

bidrag til hoppanlegget med omtrent 50 %, samt en reduksjon til planlegging og 

rekkefølgekrav med omtrent 25 %. En forutsetning for gjennomføringen av utbygging og 
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utvikling av Granåsen er at Trøndelag fylkeskommune stiller opp med de øvrige midlene. Et 

eventuelt anleggsbidrag fra staten knyttet til gjennomføringen av VM på ski i 2025 benyttes 

til å redusere kostnadene for kommune og fylkeskommune, med fordeling 50/50. 

 

Kunstnerisk utsmykking 

Fremskrittspartiet foreslår å stryke investeringsmidler avsatt til kunstnerisk utsmykking. Der 

dette ønskes opprettholdt må det skje innenfor investeringsbudsjettet til hvert enkelt 

prosjekt. 

 

Salg av eiendom og nedsalg kommunalt eierskap 

Fremskrittspartiet vil gjennomgå alt eierskap knyttet til både eiendom og selskaper i 

Trondheim kommune, med formål om salg. For økonomiplanperioden foreslås salg 

tilsvarende 100 millioner kroner hvert år. 

 

Olavshallen 

Olavshallen AS er et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet ble opprettet i 1988. 

Selskapets formål er å fremme midtnorsk musikk- og kulturliv ved å eie, forvalte og leie ut 

sine eiendommer og lokaler primært til kulturelle formål, samt private og offentlige 

arrangement. Selskapet eier de seksjoner det disponerer i Olavskvartalet, og har ansvar for 

forsvarlig vedlikehold av disse. Fremskrittspartiet mener at salg av Olavshallen med 

bygningsmasse må vurderes som et av flere mulige alternativ, når bystyret skal ta stilling til 

fremtiden til Olavshallen. Det må ligge som en forutsetning for salg av Olavshallen som 

kulturinstitusjon skal videreføres. 

 

Leüthenhaven 

Leüthenhaven AS ble stiftet i 1982, og selskapet eier Erling Skakkes gate 40 på Leütenhaven. 

Selskapets formål er å forvalte og utvikle eiendommen. Fremskrittspartiet mener denne 

eiendommen bør utvikles til boliger med innslag av næring, og ber rådmannen ta de 

nødvendige grep for å realisere dette.  
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Oversikt over utgifter 
 
Drift utgifter 2020 2021 

Oppvekst, skole og barnehage 9,60 21,30 

Likebehandling av private barnehager 1,10 1,10 

Ikke økt sommerstenging  5,50 

Ekstra matematikkundervisning på 4. trinn 2,80 6,20 

Opprettholde standard, renhold klasserom  0,80 

Tilskudd to stillinger Ungt Entreprenørskap 0,80 0,80 

Flere årsverk BFT 4,00 6,00 

Matnyttig skoledag - Liantunet 0,90 0,90 

Helse og velferd 63,50 84,40 

Ingen reduksjon i stillinger, psykisk helse/rus 1,90 4,00 

Styrking av tjenesteområdet, psyk. helse/rus 5,00 5,00 

Styrking av tjenesteområdet, BoA 25,00 32,00 

Nytt bofellesskap, 5-7 boliger 0,00 0,00 

Styrket bemanning HVS og HH 20,00 25,00 

Videreføring av Vistamar 5,50 11,00 

Integreringsbarometer 0,50 0,30 

Økt lokal matproduksjon på sykehjem 4,60 5,60 

Aktivitetstilbud for beboere i HDO 1,00 1,50 

Frivillighet, kirke og kultur 2,70 2,20 

Økt tilskudd til frivilligsentraler 1,50 2,00 

Trondheim folkebibliotek, ingen reduksjon 0,00 0,20 

Utredningsmidler Klæbu seminar 0,20  

Ekstraordinært tilskudd TKF, brannsikring 1,00  

Idrett og friluftsliv 13,50 4,00 

Ingen reduksjon i drift av frilufts- og 

idrettsanlegg 0,50 0,50 

Idrettshall Ranheim, investeringstilskudd 10,00 0,00 

Tilskudd til drift og anlegg, økt ramme 3,00 3,50 

Destinasjonsutvikling Trondheim 1,00 0,88 

Visit Trondheim 0,70 0,88 

Økt støtte Norwegian Travel Workshop 0,30  

Karttjenester, miljø og planlegging 0,90 1,61 

Ikke redusert kartajourhold 0,20 0,30 

Ikke redusert bemanning kart 0,00 0,20 

Ikke redusert bemanning overordnet 

planlegging 0,40 0,65 

Ikke redusert innsats miljø 0,30 0,46 
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Tekniske tjenester 29,60 55,40 

Søppelrydding i midtbyen 0,60 0,60 

Ikke redusert vedlikehold veg 3,00 3,80 

Økt vegvedlikehold, ekstraordinær innsats 10,00 20,00 

Avvikling av piggdekkgebyret 16,00 31,00 

Omstilling 6,00 10,00 

Omstillingsmidler 6,00 10,00 

Sykefravær og sosiale tiltak 7,05 8,05 

Sykefraværstiltak 5,00 5,00 

Sosiale tiltak for ansatte 2,05 3,05 

Eiendomsskatt og gategrunnsleie 104,00 174,00 

Kutt i eiendomsskatt 90,00 130,00 

Nuller ut bruk av disp.fond til omtaksering 10,00 40,00 

Reduksjon i gategrunnsleie 4,00 4,00 

Disposisjonsfondet 36,64  

Avsetning til disposisjonsfondet 36,64  

Utgiftsøkninger drift 274,49 361,84 
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Oversikt over inndekning 
 
Drift inndekning 2020 2021 

Frivillighet, kirke og kultur -78,64 -78,64 

Redusert driftsramme kultur og kirke −12,00 −12,00 

Kutt i tilskudd, tabell 28-9 −65,00 −65,00 

Kutt i tilskudd til profesjonelle -1,50 -1,50 

Avvikling av kunstnerleilighet i Berlin -0,14 -0,14 

Karttjenester, klima, miljø og planlegging -23,80 -15,30 

Klimamidler 2018 avsatt til disp.fond −8,50 0,00 

Kutt i klimabudsjett -14,00 -14,00 

Kutt i tilskudd, Urban matdyrking, tabell 28-14 −1,30 -1,30 

Byantikvaren -1,50 -2,90 

Reduksjon byantikvaren -1,50 -2,90 

Omstilling -107,00 -164,00 

Konkurranseutsetting og avbyråkratisering −86,00 −136,00 

Krav til innkjøp −20,00 −22,00 

Reduserte kapitalkostnader -1,00 -6,00 

Sykefravær og sosialhjelp -4,60 -8,70 

Lavere sykefravær −3,00 −5,50 

Færre familier på sosialhjelp -1,60 -3,20 

Arbeidsbuffer  -14,70 -15,25 

Redusert arbeidsbuffer −14,70 −15,25 

Eiendomsskatt -10,00 -40,00 

Ingen omtaksering eiendomsskatt -10,00 - 40,00 

Folkevalgte -2,05 -2,05 

Ikke utvide antall bystyrekomiteer -1,80 -1,80 

Kutte komitèreiser -0,25 -0,25 

Bruk av disposisjonsfond -32,20 -35,00 

Omstillingsmidler -6,00 -10,00 

Sykefraværstiltak -5,00 -5,00 

Ekstraordinært tilskudd TKF, brannsikring -1,00  

Utredningsmidler Klæbu seminar -0,20  

Idrettshall Ranheim, investeringstilskudd -10,00  

Ekstraordinær innsats vegvedlikehold -10,00 -20,00 

   

Inndekning drift -274,49 -361,84 
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Investeringsbudsjettet 

 
Investering 2020 2021 2022 2023 

Reduserte investeringer -130,60 -222,20 -285,85 -138,10 

Hoppanlegg - ombygging −4,00 −107,50 −162,50 −25,00 

Rekkefølgekrav Smistadveien/områdeplan −10,90 −1,90 −11,25 −7,50 

Overordnet planlegging (utvikling, 

prosjektering, prosjektledelse) −3,00 −2,00 0,00 0,00 

Kunstnerisk utsmykking −12,70 −10,80 −12,10 −5,60 

Salg av eiendom -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Økte investeringer 21,50 77,00 45,00 20,00 

Nytt bofellesskap BoA 10,00 35,00 15,00  

Regnbueparken Skateanlegg 10,00 10,00   

Midlertidig ishall på Tillertomta 1,00 22,00   

Vikerauntjønna 0,50 5,00 10,00  

Dalgård ishall  5,00 20,00 20,00 

     

Endring investeringer -109,10 -145,20 -240,85 -118,10 

     

Endring totalt i perioden    613,25 
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Verbale forslag fra Fremskrittspartiet 
 

Oppvekst og utdanning 

Bystyret ber om at Rådmannen søker til kunnskapsdepartementet om å innføre et 

prøveprosjekt med valgfritt sidemål i Trondheim Kommune, og at man i tillegg søker 

om at det innføres et forsøk en felles karakter i hovedmål og sidemål. 

 

Bystyret ber om at alle nye barnehageplasser som åpnes i Trondheim Kommune 

åpnes i privat regi. 

 

Bystyret ber om at det innføres fritt skolevalg i Trondheim Kommune. 

 

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for bystyret om at kommunen søker til 

kunnskapsdepartementet om å få ta over ansvaret for de videregående skolene i 

Trondheim Kommune. 

 

Bystyret ber om at det innføres en forsøksordning med anonym retting av prøver på 

minimum to skoler i Trondheim. 

 

Bystyret ber om at elever i Trondheimsskolen hvert år får tilbud om å sende inn en 

anonym evaluering av læreren sin. 

 

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som redegjør for hvordan en endring i 

tilsettingsvilkår kan gjennomføres, slik at ledere i Trondheim kommune blir tilsatt på åremål.  

 

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som viser kommunen arbeider for å hindre vold 

mot ansatte i skolen, samt forslag til tiltak for å styrke dette arbeidet. 

 

Bystyret kan ikke akseptere at Granås og Jakobsli skoler skyves ut i tid, og ber rådmannen 

legge frem en sak som beskriver hvordan disse to prosjektene kan påstartes og ferdigstilles i 

perioden. 

 

Helse og velferd 

Bystyret ber om at det innføres fritt brukervalg innenfor hjemmetjenestene. 

 

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som viser hvordan innbyggerinvolveringen 

innenfor helse og velferd kan økes, slik at brukere og pårørende får større innflytelse over 

egen hverdag, herunder valg av tjenesteyter. 

 

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som viser hvordan kommunen vil bidra til en 

betydelig reduksjon av ventelisten på bolig for psykisk utviklingshemmede.  
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Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som vurderer hvilke kjøkken det er aktuelt å søke 

om tilskudd til, etter at det fra 1. oktober 2019 ble mulig å søke om tilskudd renovering og 

bygging av kjøkken eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.  

 

Bystyret ber rådmannen gå i dialog med Trondheim døveforening for å avklare foreningens 

økonomiske behov for å sikre en stabil og fremtidsrettet drift av denne viktige foreningen 

for byens tegnspråklige befolkning, for deretter å legge frem en sak for formannskapet som 

redegjør for foreningens behov for økonomisk tilskudd og forslag til hvordan dette kan 

finansieres.  

 

Byutvikling og samferdsel: 

Bystyret ber rådmannen heve ambisjonen for redusert bruk av salt på kommunale veger, og 

legge frem en sak som viser mulig tiltak for å redusere saltmengden betydelig. 

 

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som viser økonomiske og driftsmessige 

konsekvenser av å endre standard for vinterdrift på aktuelle  gang- og sykkelveger, med 

brøyting og strøing som alternativ til standard med bar asfalt og bruk av salt. 

 

Eierskap 

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som gjennomgår alt kommunalt eierskap, med 

tanke på verdivurdering og potensiale for salg. 

 

Bystyret ber om at UFFA-tomten med bygningsmasse selges. 

 

Bystyret ber rådmannen forberede salg av eiendommer på Svartlamoen, i forbindelse med 

at leieavtalen mellom Trondheim kommune og Svartlamoen boligstiftelse utløper i 2021. 

 

Bystyret ber rådmannen utrede salg av Olavshallen AS med bygningsmasse. Dette skal inngå 

som et av alternativene ved vurdering av fremtiden for Olavshallen. En forutsetning ved salg 

er at Olavshallen skal bestå som kulturarena. Bystyret vil ikke legge begrensninger på bruken 

av øvrig bygningsmasse. 

 

Omstilling 

Bystyret ber om en sak som vurderer hvilke tjenesteområder som er aktuelle for innføring 

av fritt brukervalg, samt en redegjørelse for hvordan dette kan gjennomføres på de ulike 

områdene. 

 

Bystyret ber om at det innføres en prøveordning med utfordringsrett på ett eller flere 

områder i Trondheim kommune, for å sikre innbyggerne en best mulig tjenestetilbud til 

riktig pris. 
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Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om avvikling av eiendomsskatten, der målet er å 

fase ut skatten over en fireårsperiode. 

 

Bystyret ber rådmannen gjennomgå hvordan kommunen kan få større gevinstrealisering 

gjennom digitalisering av plan- og bygningstjenester. Bystyret mener det er uakseptabelt at 

enkelte gebyrer øker med 10 % i 2020, og ber om at tiltak iverksettes for å redusere 

gebyrene fra 2021. 
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