
Trondheimsmanifestet 2015 – 
Krav fra LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk 
Sykepleierforbund Trondheim kommune til de politiske partiene foran kommunevalget 2015

Vil ditt parti:

FASTE ANSETTELSER OG HELTID

1. øke heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen til minst 50 % fram til 2017? 
Se begrunnelse i statistikk fremlagt i administrasjonsutvalget med oversikt over heltid / deltidsutviklingen for årene 2012 til 2014. (se under krav / spørsmål 
nr. 2)

2. gå inn for at alle ledige stillinger i turnusdrift lyses ut som 100 %?
Innbyggerne må settes i sentrum med en forsvarlig og trygg grunnbemanning. Godt kvalifiserte ansatte med trygge arbeids og lønnsforhold yter de beste 
tjenestene. Fokuset må være å beholde og rekrutter flere mennesker inn i helseyrkene. Det må arbeides for at det kun utlyses i 100 % stillinger.
Bystyret vedtok 28.01.10 å revidere Trondheim kommunes arbeidsgiverpolitikk 2010 – 2015, og vedtok som punkt 2: ”Det må innarbeides som strategi i 
planperioden at det er svært viktig for Trondheim kommunes rekruttering at heltid blir en rettighet og deltid bare en mulighet. Dette må derfor være et 
prioritert mål.” Bystyret vedtok følgende budsjettføring for 2010: ”For innbyggerne gir flere heltidsstillinger økt tilstedeværelse og bedre kontinuitet. For de 
ansatte vil større stillingsandeler gi en mer forutsigbar lønn og arbeidstid. For arbeidsgiver vil det gjøre rekruttering og kompetanse- og arbeidsmiljøutvik-
lingen lettere. For samfunnet vil det være et viktig grep for økt likestilling.” På bakgrunn av vedtak i formannskapet 27.05.08 skal det rapporteres tertialvis til 
administrasjonsutvalget om: 1) Utviklingen av forholdet mellom heltid- og deltidstillinger; 2) Stillingsstørrelser, rekruttering, ubesatte stillinger og fravær på 
hver enhet innen helse og velferd. I rapport for 1. tertial 2010 for heltid / deltid framgår det i sak til administrasjonsutvalget: Den prosentvise heltidsandelen i 
Trondheim kommune har i perioden januar 2009 til april 2010 gått tilbake fra 52,65 % til 51,5 %.

Statistikkene som er fremlagt i administrasjonsutvalget med oversikt over heltid / deltidsutviklingen for årene 2012 til 2014 (Tall for 3. kvartal alle år), viser 
følgende utvikling:
Generelt for kommunen:
1. En nedgang i gjennomsnittlig stillingstørrelse fra 83,7 til 82,0 % fra 2012 til 2014.
2. Andel 100 % stillinger er redusert fra 58,0 til 57,7 %
3. Antall 100 % stillinger for kvinner er økt fra 52,7 til 53,5 %
Helse og Velferd:
1. En nedgang i gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 73,3 % til 71,2 %.
2. Andel 100 % stillinger i helse og Velferd er økt fra 38,8 % til 39,5 %
3. Andelen kvinnelige helstillinger er økt fra 36,3 % til 37,8 %

Trondheimsmanifestet 2015 – Kommunevalget 2015
LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund Trondheim Kommune

1



Konklusjon: Gjennomsnittelig stillingsstørrelse og andel 100 % stillinger generelt har gått ned, mens andel kvinnelige 100 % stillinger har gått noe opp både 
generelt også på helse og velferdsområdet.

3. gå inn for at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom, ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal 
dekkes av egne faste ansatte?
Grunnbemanningen er ikke i dag på et nivå som dekker opp for det normale fraværsmønsteret som sykefravær, permisjoner og ferieavvikling. Tjenester som
baseres på en stor bruk av ekstrahjelp i stedet for faste ansettelser gir kvalitativt dårligere tjenester, undergraver tariffestede lønns- og arbeidsvilkår og gir 
utrygge arbeidsforhold. Nina Amble i Arbeidsforskningsinstituttet har beskrevet et positivt eksempel fra Kristiansand kommune. Grunnbemanningen er økt og
man har målrettet tjenesten ved å satse på dem som vil ha fulle stillinger. Fraværet går ned og behovet for ekstrahjelper likeså. Slik frigjøres det også 
arbeidskraft til hele, nye stillinger.
Vedtaket i kommunens eldreplan om å øke grunnbemanningen til å ta 70 % av alt normalt fravær, som sykefravær, permisjoner, og ferie er ikke fulgt opp i 
rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 - 18. Økning i grunnbemanningen er selve nøkkelen i å løse deltidsfella, senke 
sykefraværet og hindre at 3 av 10 blir uføre før fylte 62 år. Dagens debatt om å jobbe flere helger eller dispensere seg fra arbeidsmiljøloven handler ikke om 
det virkelige problemet: Å skape en arbeidshverdag de ansatte kan leve med fra de er unge til de når pensjonsalderen. Bergan Sykehjem med 55 plasser i 
Kristiansund utvidet grunnbemanningen med en person ekstra på dagvaktene i uka og en ekstra på kveldsvaktene i helga. De fikk bevilget kroner 800.000 
ekstra, men sparte en million på mindre sykefravær og vikarbruk.

4. gå inn for 2 prøveprosjekt med 6 timers arbeidsdag ved 2 kommunale enheter?
Et middels stort sykehjem på et helse- og velferdssenter har 25 – 30 årsverk i turnusbaserte arbeidstidsordninger. Hvert årsverk budsjetteres med om lag kr.
550.000,-. Med 30 årsverk blir det en årlig utgift på totalt kr. 16.500.000,-. En reduksjon i arbeidstida fra 35,5 timer pr. uke til 30 timer pr. uke utgjør 15,5 %. 
Den årlige ekstrakostnaden for å drifte et sykehjem med en slik arbeidstidsreduksjon blir kr. 2.557.500,-. 
Kravet om 6 timers arbeidsdag er et gammelt krav i fagbevegelsen. Vi mener det er viktig å få prøvd det ut i kommunale enheter for å se om dette har 
forventet positiv effekt. Etter at også kvinnelig deltagelse i arbeidslivet er blitt normen, er arbeidsstokken økt. Vi ser at omsorgsoppgaver og 
livsfaseutfordringer fører til sykmeldinger, siden disse nå må løses av folk som er i arbeid. Forsøk med 6 timers arbeidsdag vil kunne gi oss nyttige erfaringer
med om sykefravær og gjennomføringsevne påvirkes. Noen bedrifter har hatt positive erfaringer, for eksempel Tine Heimdal, andre mer kortvarige prosjekt 
har ikke sett noen spesiell effekt. Sykefraværet ved Tine Heimdal var i 2006, før de startet med 6-timersdag, på 11,5 %. I 2013 var det på 5,9 %. 
Produktiviteten har økt med 30 %. Trivselen blant ansatte har økt. Forskning fra FAFO og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser også til økt livskvalitet for 
de ansatte. Det som startet som et prosjekt er blitt en fast ordning.
Mange av forsøkene som er gjennomført er gjort i privat regi. Vi går derfor inn for at det offentlige tar ansvar i denne sammenhengen, og prøver ut 6 timers 
arbeidsdag innen ulike arbeidsområder over lengre tid. Dette er i samsvar med LOs handlingsprogram 2013 – 2017.

ANBUD / KONKURRANSEUTSETTING / PRIVATISERING

5. hindre utskilling i kommunale foretak, aksjeselskap samt privatisering og anbud i valgperioden?
Vi ser en nasjonal trend til at det dannes stadig flere selskaper eid av kommunen / flere kommuner. Erfaringene er at vi over tid får press på tariffavtaler og 
pensjonsrettigheter og at disse selskapene i større og større grad inkluderes i markedet og opptrer mer og mer selvstendig som markedsaktør. Dette 
svekker den politiske kontrollen og helhetstenkningen.
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Individuelle rettigheter vernes og styrkes best gjennom kollektive, sentrale avtaler. Et sterkt avtaleverk og en aktiv forhandlingspolitikk sikres best gjennom 
sterke fagforeninger. Sosial dumping er et økende problem. Utskilling, privatisering, konkurranseutsetting og tariffhopping bidrar til dette.  
Det er en nasjonal trend at stadig flere tjenester blir lagt ut på anbud og privatisert. Dette er en uheldig trend, spesielt innen sosial, helse og omsorg. Som 
ved privatisering generelt er det uheldig ift presset mot tariffavtalene til ansatte og svekkelsen av politisk kontroll og helhetstenking. En særlig uheldig effekt 
av privatisering av disse typer tjenester er at enkelt personer eller grupper blir lagt ut på anbud. Erfaring fra andre store byer i Norge viser at enkelte 
mennesker med omfattende bistandsbehov må bytte bolig og hjelpere årlig som følge av dette. Dette er et overtramp mot enkeltindividet, og er faglig 
uheldig.
Videre ser vi at anbudsrunder fører til at det dukker opp nye tilbuds- og tjenesteytere som fortrenger seriøse aktører som har opparbeid kompetanse over tid.
Med opparbeid kompetanse slipper man ”ad-hoc”-løsninger, og får en sjanse til å lage løp og løsninger som er bærekraftige over tid. Nye ideer fra sosialt 
entreprenørskap er bra å ha med på laget, men ikke når de går på bekostning av mer langsiktig tenkning. Vi vet at de som trenger tjenester fra våre 
faggrupper ofte har behov for helhetlige og tidkrevende løsninger. Ved anbudsutsettelse svekkes derfor deres muligheter til å komme seg gjennom eller ut 
av vanskelige livssituasjoner.
Fagbevegelsen vil ha et utdanningssystem som fremmer demokratisk fordeling av kunnskap og kompetanse. Utdanningssystemet skal sikre at hvert enkelt 
menneske får realisert sine evner og anlegg og rustes til aktiv samfunnsdeltakelse, samtidig som det skal sikre samfunnet nødvendig tilgang på kompetent 
arbeidskraft. Utdanning skal være et offentlig ansvar, under demokratisk kontroll og tilgjengelig for alle. Alle mennesker skal gis samme mulighet til 
utdanning og livslang læring, uavhengig av bakgrunn. Enhetsskolen skal være den viktigste opplæringsarena i det norske samfunn. En fri offentlig skole er at
av de viktigste fundamentene for vårt demokrati og velferdssamfunn. Ideen om enhetsskolen lar seg ikke forene med opprettelse av private skoler.

6. gå inn for at nyetableringer av barnehager skjer i kommunal regi, samt ta over driften av private barnehager der dette er 
mulig?
Dette er viktig for å sikre og utvikle en god kvalitativ barnehage, samt sikre det fysiske og psykiske arbeidsmiljø både for voksne og barn. 
Fagbevegelsen er bekymret over en utvikling der antall private barnehager har økt de siste åra. Erfaringen etter at det ble åpnet opp for private barnehager 
er press mot de ansattes tariffavtaler / pensjonsavtaler, svekket politisk kontroll, samt at regnskapene viser at kommunale midler havner i lommene på noen 
få og mektige konsern. Vi ønsker at pengene skal komme barna til gode i form av kvalitativt gode tjenester.
Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten og velferdsordninger skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Det må arbeides for at utbytte fra 
offentlige finansierte barnehager og tjenester ikke er lov.

STYRING, MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI

7. videreføre 3-parts-avtalen mellom rådmannen, ordfører og ansattes organisasjoner?
Tilsvarende krav har blitt ivaretatt ved kommunevalget i 2003, 2007 og 2011
3-parts-avtalen mellom rådmannen, ordfører og arbeidstakerorganisasjonene er et forpliktende samarbeid om endring, utvikling og omstilling for å forbedre 
tjenestetilbudet uten å konkurranseutsette og privatisere tjenester. Fagbevegelsen vil videreføre og videreutvikle dette samarbeidet.
Dette er viktig for å sikre og videreutvikle en offentlig sektor med god og høy kvalitet. Verdiskapningen og fordelingsprofilen sikres best igjennom et godt 3. 
parts samarbeid. Dette vil også videreføre den nordiske velferdsmodellen.

LÆRLINGER
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8. sørge for at Trondheim Kommune tar inn 1 lærling pr. 1.000 innbyggere hvert år?
Kravet er allerede vedtatt i Trondheim kommune i 2013, men kommunen har ikke nådd målet med 1 lærling pr. 1000 innbyggere for hvert lærlingeår enda. 
Kommunen har i dag om lag 180 lærlinger (1 åringer og 2 åringer). Offentlig sektor vil i fremtiden ha et stort behov for arbeidskraft, og spesielt fagarbeidere. 
Nok tilgang på plasser for lærlinger og en god opplæring av disse vil være viktig for kommunen for og kunne rekruttere nok ungdom til jobb i offentlig sektor.

UTDANNING

9. sikre og legge til rette for fagbrevutdanning for ansatte / assistenter uten særskilt utdanning?
Det er viktig med faglig utvikling bygget på egen kompetanse. Realkompetansen må verdsettes. Trondheim kommune må legge til rette får faglig påfyll i 
samsvar med samfunnets utvikling.
Kommunen må sikre at ansatte har mulighet til å utdanne seg og få et fagbrev. Dette øker livskvaliteten for enkeltmennesker og kvaliteten på de offentlige 
tjenestene. Kommunen må sikre at vi i framtiden har nok kvalifisert arbeidskraft.

10. gå inn for en ordning hvor ansatte sykepleiere og fagarbeidere får lønn under etter- og videreutdanning for å sikre rett 
kompetanse?
Trondheim kommune må tilrettelegge slik at ansatte gis en mulighet for læring og utvikling gjennom heile livet. Dette øker livskvaliteten for enkeltmennesket 
og kvaliteten på de offentlige tjenester. Kommunen må sikre at vi i framtiden har nok kvalifisert arbeidskraft.

SENIORPOLITISKE TILTAK KOMMUNALT ANSATTE

11. gå inn for et prøveprosjekt på en turnusbasert enhet med redusert timetall for seniorer for å stå lengre i arbeid?

12. i neste 4-års periode gå inn for at det avtales en lokal særavtale med en ekstra uke fri for 62 åringer som ikke tar ut AFP?
Ved å tilrettelegge for å få kommunalt ansatte til å stå lengre i arbeid, vil kommunen ivareta å sikre den livslange og viktige kompetansen disse seniorene 
har. Dette vil kunne være et seniortiltak til inntekts ervervelse. Det er beregnet å koste om lag 20 millioner kroner årlig dersom det innføres en ekstra ferieuke
fra 62 år og enda en ferieuke fra 64 år. Men dette har også en inntektsside fordi det er et incitament for å utsette AFP. For hvert år en ansatt utsetter AFP 
sparer kommunen om lag 225 000 kr.
Bystyret vedtok i 2007 at ansatte 62+ fikk muligheten for å ta ut en sum på opp til 20.000 kroner etter avtale med enhetsleder for å kunne stå lengre i arbeid. 
Beløpet i dette stimuleringstiltaket ble redusert i budsjettbehandlingen for 2009 og ordningen opphørte fra 1. juli 2009. Vedtaket slo beina under et viktig 
arbeid for seniorer i kommunen. Vi mener en lokal særavtale kan få dette arbeidet i gang igjen. Alternativet er at flere over 62 år går over på AFP og mange 
under 62 går av med uføretrygd, som vil koste kommunen mye mer i bidrag til pensjonskassen.

HELSE OG VELFERD

13. sikre at mennesker med utviklingshemming får meningsfylt dagtilbud og nødvendig bistand, tilpasset den enkelte?
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Tjenestene til personer i bo- og aktivitetstilbudene preges i stor grad av en omlegging fra tidligere enkeltvedtak til gruppetilbud. Den enkeltes muligheter til 
oppfølging i fritid og arbeid svekkes betraktelig.
Mange utviklingshemmede er fratatt mulighetene til å være deltakende og likeverdige samfunnsborgere. Det finnes mye dokumentasjon på at tjenestene, 
levekårene og rettsikkerheten for mennesker med utviklingshemning ikke er tilfredsstillende, blant annet innenfor områdene bolig, arbeidsliv, aktivitet, ferie 
og fritid. Målet må være at de som trenger tilrettelagt arbeid eller dagaktivitet sikres dette. Personer med funksjonsnedsettelse skal ha like muligheter som 
andre til å delta i samfunnet, også gjennom jobbmuligheter på dagtid, noe som blant annet er med på å sikre en normal døgnrytme. Mange personer med 
utviklingshemning må selv betale for sine ledsagere i forbindelse med daglige aktiviteter som innkjøp, fritidsaktiviteter, feriereiser med mer. Dette medfører 
store og urimelige kostnader, og begrenser mulighetene for et normalisert, inkluderende og meningsfullt liv. Vi har i den senere tid sett en uthuling av 
intensjonen med reformene for mennesker med utviklingshemming, parallelt med en nedbygging av meningsfylt dagaktivitet. Til sammen fører det til 
redusert livskvalitet som ikke er en velferdsstat verdig.

14. øke grunnbemanningen i eldreomsorgen, boliger for utviklingshemmede, rusomsorgen og psykiatrien med helse- og 
sosialfaglig kompetanse?
Kommunen har innenfor en rekke områder lagt seg på en marginal bemanning for å ivareta de kommunale oppgaver som er lovpålagte. Tall fra SSB viser 
at netto driftsutgifter pr. innbygger innen pleie- og omsorgtjenesten i 2013 lå nesten 20 % under landsgjennomsnittet. Kommunen må ha som formål å sikre 
at innbyggere som trenger tilrettelegging/bistand i hverdagen får dette på en måte som bidrar til livskvalitet og en verdig, trygg og meningsfull hverdag. 
Mange av kommunens eldre, utviklingshemmede og personer med rus- eller psykiatriske vansker, ville vært tjent med en større bemanning i tjenestene. 
Mange eldre hjelpetrengende opplever at de ansatte har stort tidspress og det blir dårlig tid til selv grunnleggende behov. Innenfor boliger for 
utviklingshemmede får en lav bemanning konsekvenser når det gjelder bl.a. deltakelse i aktiviteter. Nærhet til beboer i form av økt kompetent bemanning, så
som vernepleiere, i bolig vil kunne avhjelpe mange av de behovene den enkelte har med tanke på en aktiv fritid. 
Innenfor psykiatrifeltet har kommunen inngått samarbeidsavtale med fylke med tunge forpliktelser angående hva kommunen skal følge opp etter utskriving 
fra St. Olavs. Bruk av rusmidler og rusmiddelskader har vist en økende tendens. Det er viktig at bemanningen tilrettelegger for at de får hjelp til rehabilitering 
og ikke kun det mest livsnødvendige.
Samhandlingsreformen gir et stort ansvar til kommunene når det gjelder forebygging, rehabilitering og oppfølging av folkehelsetilstanden. 
Fellesorganisasjonen har faggrupper med en kompetanse som kommunene kunne ha nyttiggjort seg bedre. Når kun livsnødvendig hjelp blir gitt, oppfylles 
ikke kommunens ansvar ifølge samhandlingsreformen.

15. øke antall spesialsykepleiere og jordmødre for å oppfylle folkehelseperspektivet i kommuneplanen?

OPPVEKST - SKOLE

16. gå inn for at Trondheim kommune skal ha gruppestørrelser i ordinær undervisning som ligger under snittet i andre 
sammenlignbare kommuner? 
Trondheim kommune har over flere år hatt høyere gruppestørrelser i ordinær undervisning enn sammenlignbare kommuner.  Forskning viser entydig at 
kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev er avgjørende i alle former for undervisning og læring. Mindre elevgrupper øker muligheten til å bygge gode 
relasjoner til hver enkelt elev. Større elevgrupper gjør det også mer krevende å tilby kvalitet i tilpasset undervisning og gjør det også mer utfordrende å innfri 
kravet om mer praktiske undervisningsformer. 
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17. jobbe for å opprette flere støttefunksjoner for å avlaste lærere og skoleledere slik at disse i større grad kan fokusere på 
kjerneoppgavene sine, uten at dette går ut over lærertettheten?
Trondheim kommune har satset tungt på IKT de senere årene gjennom store investeringer i digitale hjelpemidler. I samme periode kuttes det i resurser til 
vedlikehold av disse hjelpemidlene på skolene. Skolehelsetjenesten må også tilpasses dagens behov. Mobbing, skolevegring og psykisk helse generelt gjør 
behovet for helsesøstre økende. Trondheimsskolen er i sterk vekst og nye skoler skal bygges hyppig de kommende årene. Lærere og skoleledere i 
Trondheim melder samtidig om at de bruker tid på vedlikehold og renhold.
Tidstyvene i skolen reduserer mulighetene den enkelte lærer har til å gjøre en god jobb. I tillegg fører omfattende dokumentasjonskrav til unødvendig mye 
stress og tidspress i læreryrket. Dette er ingen tjent med. Det må legges til rette for mindre kontroll og mer tid til faglig utvikling og annet pedagogisk arbeid. 
En forutsetning er at samfunnet stoler på sine lærere og deres evne og vilje til å gjøre en god jobb i klasserommet. Styringsrett og medbestemmelse må 
likestilles.

18. arbeide for en økt administrativ ressurs i trondheimsskolen uten at det går ut over lærertettheten?
Trondheim kommune ligger høyt over snittet i ASSS-statistikken over antall barn pr. administrative årsverk i skolen. Økte administrative oppgaver i 
skoleverket står ikke i forhold til tildelte ressurser. God ledelse er en forutsetning for en god skole og da må rammevilkårene ligge til rette for det. TALIS 2009
(OECDs internasjonale studie av undervisning og læring) viser at norske rektorer bruker mer tid på administrative oppgaver enn på pedagogisk lederskap. 
Det må tilføres friske midler til økt administrasjonsressurs i trondheimsskolen uten at det går ut over lærertettheten.

19. gå inn for at trondheimsskolen fortsatt skal holde standardiserte tester på et minimum, og reversere vedtaket om å 
offentliggjøre resultater på nasjonale prøver i kommunens kvalitetsmelding?
Nasjonale og internasjonale trender i skolen peker i retning av mer kontroll, mer måling og mer standardisering. Blant annet Ludvigsenutvalget (NOU 
2014:7) fokuserer på det brede kompetansebegrepet i fremtidens skole. Et sterkere kontrollregime kan være med på å undergrave emosjonell og sosial 
kompetanse, evne til å reflektere rundt egen læring og evne til selvregulering. Standardisering hemmer elevenes dybdelæring og fjerner læringen fra 
kravene elevene møter i dagens arbeidsliv; som stiller stadig høyere krav til kompleks problemløsning. 
I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse i 2012 sier 7 av 10 rektorer at kommunene bruker nasjonale prøver til å rangere skoler, ikke til å øke 
kvaliteten. I rapporten ”Reviews of Evaluation and Assessment in Education" fra 2011 uttrykker OECD bekymring for at resultatene av nasjonale prøver får 
alt for stor betydning i vurderingen av kvaliteten av den norske skolen. I Trondheim kommunes kvalitetsmelding offentliggjøres resultater på nasjonale prøver
etter et vedtak i bystyret i 2012.

20. gå inn for å redusere saksbehandlingstiden i BFT for barn med behov for et spesialpedagogisk tilbud, og samtidig sikre 
at spesialundervisningen blir gitt av personer med formell kompetanse innenfor spesialpedagogikk?
Andel elever som får spesialundervisning fortsetter å øke, spesielt på ungdomstrinnet. En medvirkende årsak til dette er at saksbehandlingstiden er for lang. 
Med tidlig innsats og nok pedagoger vil man kunne sette i gang nødvendig tiltak tidligere slik at behovet for spesialundervisning avtar.
Skolene melder om at behovene er større enn ressursene. Vi får stadig tilbakemelding på at ufaglærte assistenter, som egentlig skal bistå læreren, får 
ansvar for både planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Dette skjer fordi det er billigere å bruke assistenter.
Behovet for spesialundervisning er høyt, og det kreves kompetente yrkesutøvere på dette feltet dersom slik undervisning skal ha noe for seg. Det må 
utarbeides langsiktige planer. Tilstrekkelig med tid er en forutsetning for å lykkes. Tidlig innsats er også en vesentlig faktor her.

OPPVEKST - BARNEHAGE
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21. gå inn for å trappe opp grunnbemanningen til minimum tre årsverk per 18 barn på storbarnsavdeling og ni barn på 
småbarnsavdeling i valgperioden?
Et kvalitetsløft i barnehagen forutsetter økt bemanning. Både kommunale og private barnehager i Trondheim har flere barn per ansatt enn sammenlignbare 
storbyer.  Bemanningstettheten i kommunale barnehager i Trondheim er lavt sammenlignet med ASSS-nettverket. Økt bemanning gir et kvalitativt bedre 
tilbud til barna, og er en nødvendighet for at vi i større grad kan innfri kvalitetskravene fra Barnehageloven, Rammeplanen for barnehager og regjeringens 
foreslåtte kvalitetsløft.

22. gå inn for en norm for gruppestørrelse i barnehage, med inntil ni barn under tre år, og inntil 18 barn over tre år?
Satsningen på barnehageplasser i Trondheim har gått på bekostning av kvalitet. De nye barnehagene er store, og arealet legger opp til store grupper. Alle 
barn i førskolealder trenger trygge rammer der de forholder seg til en oversiktlig barnegruppe. Forskning sier at barn i førskolealder bør gå i små og 
oversiktlige grupper.

23. gå inn for å vedta kriterier for tildeling av kommunale tilskudd til private barnehager slik at offentlige midler kommer barn
og ansatte til gode?
For å sikre at offentlige midler kommer barn og ansatte til gode må det stilles kriterier om samme bemanning, arealutnyttelse, styrerressurs, praktisering av 
pedagognorm samt tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i de kommunale barnehagene.
Dette må gjøres for å sikre og utvikle en god kvalitativ barnehage, samt sikre det fysiske og psykiske arbeidsmiljø både for voksne og barn. Offentlig sektor 
er bærebjelken i velferdsstaten og velferdsordninger skal eies, finansieres og drives av det offentlige.
Det må arbeides for at utbytte fra offentlige finansierte barnehager og tjenester ikke er lov.

24. gå inn for å øke tid til planlegging for barnehagelærere til minimum 5 timer i uka?
For å sikre god kvalitet i det pedagogiske arbeidet med barna, trenger barnehagelærerne mer planleggingstid. Med den nye avtalen har barnehagelærerne 
mistet planleggingstid. Der det tidligere var 4 timer i uka ubunden tid til egen planlegging, er nå minst en av timene satt av til samarbeid med andre. 
Oppgavene har økt i omfang, mens planleggingstida har vært den samme siden 1975. Barnehagelærerne må ha 5 timer i uka til planlegging, derav 4 timer til
egen planlegging og 1 time til samarbeid med andre.

25. gå inn for å øke pedagogtettheten til minst 50 % av de ansatte i barnehagen i valgperioden?
Norge har en betydelig lavere pedagogtetthet enn land det er naturlig å sammenlikne seg med. I Sverige, Danmark og Finland er to tredjedeler av personalet
utdannede pedagoger, mens det tilsvarende tallet i Norge er omtrent en tredjedel (Early Childhood Education and Care in Norway, Country Note, OECD 
1999).
Både Sverige, Finland og Danmark har gjennom flere år jobbet annerledes med kvalitet enn det Norge har gjort. I Sverige skal regjeringen nå bruke tre 
milliarder svenske kroner på å sikre mindre barnegrupper og flere barnehagelærere i barnehagene.
I norske barnehager utgjør barnehagelæreren kun en tredjedel av bemanningen. For å heve kvaliteten i norske barnehager må det ansettes flere 
barnehagelærere.

OPPVEKST – BARNE- OG FAMILIETJENESTEN (BFT)
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26. styrke barnevernet med 12 nye årsverk med barnevernfaglig kompetanse for å arbeide både forebyggende, med 
saksbehandling, og med tiltak i hjemmet?
Økningen i antall barnevernssaker de siste 10 årene har vært langt høyere enn økningen i bemanningen i barnevernet. Dette til tross for en stor nasjonal 
økning av antall saksbehandlere. Kravene til hva barnevernet skal utføre har i samme periode også økt. Konsekvensen er at ikke alle barn og unge får den 
omsorg og beskyttelse som barnevernet er pålagt å sørge for. Regjeringen og Stortinget har vedtatt å styrke barnevernet og har overført midler til nye 
stillinger. Kommunen har ikke økt stillinger ut over dette, og fortsatt er arbeidsmengden til saksbehandlere for stor. Et godt fungerende barnevern vil sikre 
barn og unge gode nok oppvekstvilkår, og vil på sikt spare samfunnet for store økonomiske konsekvenser. 
Det må sikres at det ikke tas ressurser fra det forebyggende arbeidet for å brukes til saksbehandling - fra lovpålagt til ikke lovpålagt arbeid. Det bør avsettes 
en egen pott til forebyggende arbeid. 

SOSIALPOLITIKK

27. gå inn for å trappe opp økonomisk sosialhjelp til satsene til Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) gradvis over 4 
år for langtidsmottakere? 
Lever du på statens veiledende satser i dag er du fattig. Mange blir værende lenge uten avklaring av framtidig inntektsgrunnlag. Standarder ut fra SIFOs 
forskningsbaserte satser vil bøte på dette, særlig med tanke på langtidsmottakere. Dette handler om bekjempelse av fattigdom. 
I 2013 var det 1.216 personer i Trondheim som mottok stønad i 6 måneder eller mer (SSB). De fleste er unge enslige mennesker, men her er det også 
barnefamilier. For en familie med 2 voksne og 3 barn i alderen 0-10 år vil SIFO-satser bety en økning på kr. 1.537,- pr. mnd. For en enslig forelder med 3 
barn i alderen 3-13 vil økningen bli på 3.550,- pr. mnd. For en enslig vil økningen være på ca. 2.000,- kr. (alt etter tall fra 2014).
Økonomisk sosialhjelp er ment å skulle være en kortvarig ytelse, NAV-kontoret skal hjelpe til slik at folk kommer i arbeid, eller over på en mer langsiktig og 
riktig ytelse. Videre er sosialhjelpssatsene såpass lave at det er vanskelig å leve et liv der man deltar i samfunnet på noenlunde like vilkår med andre. Vi ser 
at dette fører til en forverring av helhetssituasjonen for alle som lever lenge på sosialhjelp, og er spesielt opptatt av at en slik endring kan være med å 
motvirke virkningene av fattigdom for barnefamilier og andre.

28. gå inn for å styrke NAV-kontorene med 8 nye årsverk med sosialfaglig høgskolekompetanse?
Fjorårets overføring av stillinger fra oppfølgingstjenestene og til NAV ble brukt til en satsing på de yngste NAV-brukerne. I de lokale kontorene sliter man 
fremdeles i større eller mindre grad med overbelastning av mottaksansatte og mye bytting av saksbehandlere i oppfølgingsavdelingene. 
NAV-kontorene skal ivareta et stort spekter av oppgaver og fagområder. Det er et stort behov for ansatte med sosialfaglig høyskolekompetanse. Flere av 
brukerne har omfattende og sammensatte utfordringer og kompetansenivået blant de ansatte må kunne møte dette behovet for at NAV-kontorene skal 
kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Kombinasjonen av kompetanse innen forvaltning, veiledning og samfunn er helt essensiell for at NAV skal fungere etter 
hensikten. Denne kompetansen er spesiell for sosionomene.

BYPLANLEGGING

29. gå inn for å forby privatbiltrafikk i Prinsenkrysset, slik at bussavviklingen gjennom sentrumsterminalen kan bli 
smidigere? 
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Som alle involvert i buss utvilsomt er kjent med, er trafikkbelastningen i Prinsen krysset svært stor. Dette fører til en del kaotiske og trafikkfarlige situasjoner. 
Å få vekk privatbilene vil utvilsomt avhjelpe situasjonen, og gjøre bussavviklingen mer effektiv - noe som igjen kan motivere enda flere reisende til å velge 
kollektivt. Godt tilbud på kollektiv transport gjør at flere bruker kollektivt framkomstmiddel i stedet for å kjøre bil.

30. avsette areal på Sluppen til anlegg for Trondheim bydrift, som avvanningsanlegg, frostfrie garasjer for 15 feiemaskiner / 
kjøretøy og mannskapslokaler som garderober og spiserom?
I et saksfremlegg til områderegulering Tempe, Valøya og Sluppen, side 7, fremgår det at gjeldende detaljplan for Valøya er kommunal driftsvirksomhet, og 
på side 5 vises det til enstemmig vedtak i bygningsrådet 08.12.2009 under eventuelt: ”Bygningsrådet ber rådmannen sette i gang en prosess med mål om å 
flytte Trondheim bydrift fra dagens plassering på Valøya til Sandmoen. I forlengelse av dette ber bygningsrådet om at det settes i gang regulering av 
området på Valøya til bolig og grøntområde.” Fagbevegelsen mener det er meget mangelfullt at saksfremlegget ikke angir og drøfter alternative arealer til 
dagens plassering på Valøya for Trondheim bydrift.

Valøya området, huser i dag huser Trondheim bydrifts sentralanlegg med oppmøtested for omkring 100 ansatte. Bygningsmassen ivaretar verksteder, lager,
avvanningsanlegg og garasje for ca. 60 kjøretøy, derav 35 som må stå frostfritt. Trondheim bydrift drifter kritisk infrastruktur og det er av særdeles stor 
viktighet at kompetansen og tilgjengeligheten opprettholdes i fremtiden.

Det største minuset med å flytte fra Valøya er kort kjøring for kjøretøy som går i maksimalt 30 km/t. Dette gjelder feiemaskiner som stort sett drifter midtbyen,
10-15 kjøretøy i hele døgnet. Det som har en særlig stor viktighet er at bydrift har et sentrumsnært avvanningsanlegg for vasking av sand, slam og gatefei. 
Her er korte kjørelengder viktig på grunn av den store mengden masse som blir tatt opp i form av våtfei av midtbyen og tømming av sandfangkummer. Dette 
er oppgaver som foregår hele året.

Dagens avvanningsanlegg ligger i dag på Valøya og det kan være hensiktsmessig å bygge et nytt i forbindelse med avløpspumpestasjon som ligger nær 
elven ved Sluppen bro. Et avvanningsanlegg må etableres i forbindelse med et større avløpsnett og tilgang på vann. Det kan være av hensikt å legge det til 
et område som ligger litt usjenert på grunn av lukt. Sandfangtømming kan i noen tilfeller skape uønsket lukt. I en kombinasjon med avvanningsanlegget er 
det viktig å ha frostfri garasjer for de 10-15 feiemaskinene / kjøretøyene. Det innebærer også mannskapslokaler som garderober og spiserom, gjerne i 
kombinasjon med eventuelt anlegg for kollektivtrafikken.

I nevnte saksfremlegg side 16 fremgår det at områdefelt B/K/T/N1, størrelse 32.508 m2, er avsatt til primært kontor og næringsbygg. Det fremgår videre at 
feltet grenser til store bilveier på to sider og er utsatt for mye støv og støy. Det sies videre at støy- og støvforurensningen setter begrensninger på 
muligheten for å bygge boliger innenfor feltet. Det fremgår også at hensynssone for høyspentlinje også begrenser muligheten for å bygge boliger innenfor 
feltet, og at feltet ikke kan bygges ut før det foreligger avklaring av ny bruforbindelse til Oslovegen og Byåsen tunnel med tilhørende trafikkanlegg. Denne 
planleggingen ligger midlertidig utenfor de rammene som settes i denne planen. I reguleringsbestemmelsene § 10.2 Forhold til detaljregulering av 
Sluppenkryss og kollektivknutepunkt fremgår det at detaljplan for felt B/K/T/N1 ikke kan vedtas før detaljregulering av nytt vegsystem for Sluppen – Stavne 
og kollektivknutepunkt i Sluppenkrysset er vedtatt.
Fagbevegelsen mener områdefelt B/K/T/N1 bør settes av til anlegg for Trondheim bydrift, som avvanningsanlegg, frostfrie garasjer for 15 feiemaskiner / 
kjøretøy og mannskapslokaler som garderober og spiserom.

Ved eventuelt å fraflytte Valøya må det legges frem alternative løsninger for en ny hoveddriftstasjon for Trondheim bydrift. Fagbevegelsen forventer at 
Fagforbundet Ingeniørvesenets Arbeiderforening blir tatt med i den videre plan prosessen og at det blir satt av arealer og midler til oppbygging av nytt 
sentralanlegg med verkstedsfunksjoner, lager og garasjeplasser. Dette innebærer også felles oppmøtested med garderober og spiserom.

Trondheimsmanifestet 2015 – Kommunevalget 2015
LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund Trondheim Kommune

9



INDUSTRI / NÆRING

31. sørge for at det er 1000 dekar nytt næringsareal innenfor Trondheim kommunes grenser tilgjengelig til enhver tid?
Det er i dag et utstrakt samarbeid med randkommunene til Trondheim når det gjelder næringsareal. Utfordringen er at Trondheim bidrar lite med nytt 
næringsareal i dette arbeidet. Uten muligheter for ekspansjon eller erstatningsareal for flytting i nærheten av forskning og utviklingsmiljøene vil det vil på sikt 
medføre at viktig industriell kompetanse ikke bare flytter ut av Trondheim men flytter ut av regionen. Dette vil igjen føre til at viktige kompetanse miljø på 
NTNU og SINTEF vil forvitre. Det er viktig art en by som Trondheim også har rom for produksjonslokaler for industrien, det er gjennom kobling av 
fagarbeidere og ingeniører ny teknologi og nye arbeidsplasser oppstår. Det er svært viktig at kommunen har tilgjengelig næringsareal til en hver tid for å tilby
areal til bedrifter som må flytte.

32. jobbe for at det ikke bygges nye bydelskjøpesenter for å forebygge overetablering i varehandelen og for at Midtbyen skal 
bevares som handelssentrum?
Kravet er viktig å innfri for å bevare små, uavhengige nisjebutikker og med dette bevare mangfoldet i varehandelen. Kravet er også viktig for å bevare 
allerede eksisterende arbeidsplasser som kan forsvinne hvis den eksplosive utviklingen av bydelskjøpesentre fortsetter.

Den 13.3.2012 vedtok formannskapet at Trondheim kommune i samarbeid med byens næringsliv skal ha en felles innsats for å oppnå følgende mål for 
handelen i Midtbyen: 1. Omsetning for handel skal øke med 25 % utover prisstigning i løpet av fem år; 2. Midtbyen skal være det mest miljøvennlige 
handelsalternativet i Trondheim. 

I kommuneplanens arealdel 2012-2024 vedtatt 24.4.2014 er det med bakgrunn i ambisjonen om å utvikle Trondheim til en vital, dynamisk og bærekraftig by, 
definert følgende viktige målsettinger for handel: 1. Byens befolkning skal ha et godt handels- og servicetilbud i rimelig avstand fra boligen. Handelssentrene
skal ha god gang- og sykkeltilgjengelighet og god tilknytning til kollektivsystemet; 2. Handelstilbudet skal i hovedsak lokaliseres innenfor Midtbyen, 
lokalsentrene og regionale handelssentre Lade/Leangen og Tiller; 3. Midtbyens rolle som regionens viktigste senter for handel, service og kultur skal 
styrkes; 4. Sosiale møteplasser som torg, plasser, kulturarenaer med mer skal utvikles i tilknytning til handel, på alle nivå i senterstrukturen. 

I vedtatte energi og klimahandlingsplan er det også et mål at i 2020 skal utslippene være minst 25 % lavere enn i 1991, og i 2050 70-90 % lavere enn i 1991.
Trondheim har gjennom Miljøpakken forpliktet seg til et samarbeid med staten om å redusere klimautslippene og ha 0-vekst på personbiltrafikk til tross for at 
byen vokser med ca. 1,5 % i året.

Dagens City Syd består av 38 000 m2 for detaljhandel, Sirkus Shopping har 30.100 m2 og City Lade bygges i dag ut til å bli 45 000 m2. Åpning for 40 000 
m2 for detaljhandel på Tiller representerer en betydelig utvidelse av handelsarealet. Økt handel her vil gi økt konkurranse med Midtbyen og Heimdal sentrum
om detaljhandelen. Dette strider mot politiske mål for Midtbyen. Midtbyens posisjon som regionens handelssentrum har blitt gradvis svekket de siste tiårene i
takt med utbyggingen av avlastningssentre på Tiller og Lade-Leangen. Ingen områder av byen kan vise til en så god kollektivtilgjengelighet som Midtbyen og
Midtbyen er tilgjengelig fra alle boligområdene i kommunen og regionen. Økt handel på kjøpesentre utenfor Midtbyen vil også bidra til økt transportbehov 
som vil medfør økt CO2 utslipp. Det vil være i strid med målsettingene om å senke biltrafikken og redusere CO2- utslippene.
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33. sikre at næringstomten hvor E. C. Dahls Bryggeri er lokalisert opprettholdes som et virksomhetsområde for 
industriproduksjon?
Det er avgjørende at kommunen har en konsekvent reguleringspolitikk som vil sikre at mest mulig ølproduksjon, distribusjon, tapping bevares i Trondheim. 
Det er viktig at kommunen tilrettelegger slik at investeringene på om lag 120 millioner kroner som Ringnes med samarbeidspartnere gjennomfører kan 
utvikle E. C. Dahls som et ølsenter i Norge.
Carlsberg vet at lojaliteten i Trøndelag er til Dahls, ikke til Carlsberg.

AREALPLANER - AREALUTVIKLING

34. sikre arealtilgang på Verksted Marienborg for framtidig Jernbanevedlikehold?  
Bakgrunnen for at dette kravet stilles, er press på næringsareal og at Realinvest har kjøpt bygget hvor Mantena i dag har sitt lager. Realinvest ønsker å 
bygge leiligheter. Det er viktig å ikke imøtekomme et ønske om å omregulere hele dette området til bolig i stedet for industri som i dag. Ved at de ønsker å 
tilpasse til en noe mindre vedlikeholds base i den framtidige godsterminalen som er bestemt flyttet.

Persontransport og godstransport på jernbane blir stadig viktigere og mer nyttet i samfunnet. Veksten har vært betydelig og framtidsanalysene sier fortsatt 
betydelig økning. Samfunnets fokus på miljøvennlig transport setter jernbanen i et gunstig lys. Satsing på jernbane er derfor viktig for å redusere trailer og 
annen trafikk på veiene. Det vil redusere utslipp, gi færre ulykker og mindre slitasje på veiene.
For å møte morgendagens krav til jernbane kreves det at Trondheim har arealer til å håndtere en vekst på jernbanen. Arealene som i dag nyttes til jernbane-
virksomhet er under sterkt press for å reguleres til andre kommersielle aktører som boligutbyggere, hotellkjeder og andre. Området fra Marienborg, til Trond-
heim sentralstasjon, videre til Brattøra godstogterminal med Lademoen og til Leangen, samt Heimdal er jernbanearealer som er presset på samme måte. 
Trondheims jernbanearealer må beskyttes slik at byen vår blir i stand til å satse på miljøvennlig jernbanetransport i dag og i framtiden.
Areal til jernbanevirksomhet rundt de store byene er under et sterkt press fordi de ofte ligger svært sentralt og har stor verdi. Slik også med Marienborg i 
Trondheim der en stor del av området ble regulert bort fra industri til kontor i 2003. Dette så imidlertid Trondheim Kommune og det ble i 2004 inngått en 
avtale som sier at eksisterende haller ikke skal røres før det er på plass en ny hall som rommer all virksomhet som var 1.1.2004.
Dette var i en situasjon der jernbanen var på tilbakegang. Nå er jernbanen i framgang. Godstrafikk nærmer seg fordobling og behovet for vedlikehold øker. 
Samtidig flyttes mer og mer fra Brattøra til Marienborg, som Rengjøring/spyling og Jernbaneverket har flyttet mer av sin aktivitet dit. Utviklingen av Trønder-
banen, opprusting til Storlien, flere krysningsspor for mer godstrafikk og ikke minst en høyhastighetsbane vil forsterke behovet for areal både til verksted, til 
spor for tog og for hensetting. Om Marienborgområdet skal være i stand til å møte framtidens krav og behov til togverksted kan ikke arealet bli redusert av 
boligkompleks og annen virksomhet innenfor samme området. Det er lettere og legge denne typen utvikling til andre steder enn å bygge opp et nytt jern-
baneverksted med sentral beliggenhet. Fagbevegelsen mener derfor at en hver reguleringsplan for dette området ikke bare må løse de umiddelbare behov, 
men også ta høyde for den utviklingen vi ser komme og som det er bred politisk enighet om. 

35. videreutvikle Nyhavnaområdet som et virksomhetsområde med et mangfoldig næringsliv med industri, infrastruktur og 
nasjonal havn med sjøtransport?
En interessentkartlegging i 2008 blant næringsvirksomhetene i Nyhavna-området viser at området har stor næringsaktivitet, mange arbeidsplasser og stor 
verdiskaping. Om lag 1800 personer fordelt på rundt 150 virksomheter med totalomsetning i overkant av 5 mrd kroner. Halvparten av virksomhetene sender 
eller mottar varer med båt. 42 % av disse vurderer at båttransport sannsynligvis vil øke fremover.
Det er viktig at Trondheim kommune gjennom sin areal- og næringspolitikk og politikk for byutvikling aktivt tilrettelegger slik at et mangfoldig næringsliv med 
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industri, infrastruktur og havna som nasjonal havn med sjøtransport kan videreutvikles inn i framtida. Sjøtransport representerer både en miljøvennlig og 
kostnadseffektiv transportform og nasjonale myndigheter ønsker å stimulere til økt godstransport på sjø.
Nyhavna bør være et område hvor det tilrettelegges for videre drift og utvikling av eksisterende bedrifter og hvor det gjøres plass til nyskapende maritime 
produksjonsbedrifter der kunnskap kan flyte mellom forskning og næring og omsettes til produksjon innen shipping og maritim industri, energi og offshore 
industri, samt oppdrettsnæring / sjømat. Jo tettere næring og forskning ligger, jo bedre er det. Det er derfor nødvendig gjennom arbeidet med 
kommunedelplan for Nyhavna at disse arealene sikres som et framtidig virksomhetsområde.
Som et eksempel på en hjørnesteinbedrift i Trondheim kan nevnes Nidar. Orkla C&S Norge AS, Nidar leier en etasje i Dora 1 der de har ferdigvarelager og 
pallepakking. Totalt utgjør dette ca 30-40 årsverk + midlertidige ansettelser. De leier Dora på 10-års kontrakter, og det er av stor betydning å ha en tydelig 
avklart situasjon om brukes av Nyhavna-området. Dette handler like mye om langsiktig strategi for Orkla som det handler om selve lagersituasjonen i Nidar. 
Det pågår en stadig kamp om hvor i verden investeringsmidler skal legges innenfor større konsern, og Orkla er intet unntak. En uventet omregulering kan 
derfor utløse endringer for virksomheten i Trondheim som er mer basert på hvilke begrensninger som oppstår enn på hva man har mulighet til å bygge i 
midt-Norge. Å kunne tilby langsiktig stabilitet og gode rammebetingelser er derfor et kjærkomment bidrag som vil være med på å sikre trøndersk næringsliv.

KOLLEKTIVTRAFIKK

36. gå inn for å sikre fortsatt drift av Graakallbanen, inkludert nødvendige investeringer i nytt materiell?
Materiellet Graakallbanen benytter nærmer seg forventet levetid, og må skiftes ut i løpet av en valgperiode eller to. Vi forventer at banen sikres rammevilkår 
som muliggjør disse investeringene.

37. gå inn for at det anlegges en bybane i kollektivbuen?
En bybane og ikke superbuss er løsningen for kollektivtrafikken i kollektivbuen mellom Tempe og Strindheim. Bybane har langt større kapasitet, krever 
mindre areal og er mer miljøvennlig. Bybane må være grunnlaget når løsning for Elgesetergate og Innherredsveien skal vurderes.

INFRASTRUKTUR - KOLLEKTIVTRAFIKK

38. sørge for at standarden på veiene i busstraseene oppgraderes slik at kumlokk og sluk er i plan med vegbanen, og at 
veivedlikeholdet, spesielt i kollektivfeltene, i og rundt Trondheim forbedres fra dagens nivå?
I dag er det fullt av huller og lave kumlokk og andre hindringer som gir en dårlig hverdag for både sjåfører og passasjerer. Yrkessjåfører rapporterer stadig 
om dårlig veistandard i trondheimsområdet. Veiskader og hull utbedres sent og utilstrekkelig, og mange steder er veibanen i kollektivfeltene så ujevn at det 
er en belastning for både passasjerer, sjåfører og materiell. Vi vil peke på at en stor del av passasjerene som reiser med buss og drosje er eldre og uføre.

INFRASTRUKTUR – VEGSYSTEMET I OG RUNDT TRONDHEIM

39. sørge for at det blir etablert døgnhvileplasser for langtransportsjåfører i tilknytning til innfartsveiene sør og øst for 
Trondheim?
Disse må gi tilgang på våtromsfasiliteter, samt tilby strøm for biler med kjøleaggregat.
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Behovet for døgnhvileplasser er innlysende. Dette er plasskrevende infrastruktur, som må innarbeides når store veiprosjekter skal bygges. Per idag mangler 
dette i og rundt Trondheim, noe som medfører at mange langtransportsjåfører må parkere på steder uten vakthold og fasiliteter (strøm, våtrom etc.), eller de 
er prisgitt private aktører som for eksempel Sandmoen kro. Det bør også være lett å forstå at slike plasser må anlegges i nærheten av den nye 
godsterminalen. Bransjegruppa i Transportarbeiderforbundet peker ellers på at planleggingen må ta hensyn til at biler med kjøleaggregat produserer en del 
støy. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anlegge døgnhvileplasser nært innpå boligområder.
Bystyret vedtok i februar 2014: ”Bystyret ber rådmannen ta initiativ overfor Statens Vegvesen for å utrede mulighetene for å anlegge og drifte hvileplasser / 
truckstops for transportbiler langs hovedtrafikkårene nord og sør for Trondheim.”  4. nov. 2014 ble planer om ny detaljregulering av Klettkrysset behandlet i 
bygningsrådet, og vedtatt sendt ut til offentlig ettersyn og høring. Saksframlegget inneholdt blant annet følgende: ”Planforslaget legger til rette for 
opparbeidelse av rundt 20 døgnhvileplasser i tilknytning til et serviceanlegg forbeholdt yrkessjåfører, og som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Det er et stort 
behov for slike plasser i Norge og i Sør-Trøndelag, noe som er sterkt framhevet av blant annet Norges Lastebileier Forbund (NLF). Kriminalitet utgjør en 
stadig større trussel mot transportselskapene, og bedre sikkerhet ved hvile og bedre forhold langs veien med egne lokaler med dusj og vaskemuligheter har 
lenge vært høyt på agendaen hos næringen og myndighetene.”
Kravet er på den politiske agendaen, men er enda ikke innfridd på bakken. 

40. sørge for at nybygde veier, gater, kryss og rundkjøringer dimensjoneres etter nyttetransportens spesifikasjoner?
Både langtransportsjåfører og distribusjonssjåfører rapporterer om uhensiktsmessig trange kryss og rundkjøringer, og tungvinte og feilkonstruerte 
lasteramper ved varemottak. Det bør påhvile kommunen å påse at nybygd infrastruktur kan trafikkeres av nyttekjøretøy opp til maksimal lovlig lengde, og at 
varemottakene ved nybygde institusjoner, varehus, butikksentre osv. møter nevnte spesifikasjoner.

ORDNEDE ARBEIDSFORHOLD

41. kreve at Trondheim kommune ved offentlig innkjøp og anbud stiller krav om at bedrifter, entreprenører og 
underentreprenører er godkjente opplæringsbedrifter som har lærlinger på prosjekter der det er mulig?

42. kreve at det ved offentlig innkjøp og anbud stilles krav om tariffavtale for å bli godkjent som anbudstilbyder?
Det må stilles krav til Trondheim Kommunes innkjøpsordning. Det som foreligger i dag er ikke godt nok, mange leverandører til kommunen er bedrifter som 
ikke har eller ikke vil ha tariffavtale som gir ansatte medbestemmelse, drøfting og forhandlingsrett. F.eks Atea som leverer data, tale og video til kommunen.
I kommunen eget innkjøpsreglement, som ble vedtatt i 2013, står det at reglementet stiller etiske og sosiale krav som knytter seg til arbeidstakerrettighet og 
motvirkning av sosial dumping. Videre står det at anbydere skal ha lønns og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av landsomfattende 
tariffavtaler eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. I en merknad til reglementet vedtok bystyret i Trondheim at reglementet skulle 
medvirke til ordnede arbeidsforhold og sikre ansatte medbestemmelse og medinnflytelse. 
I 2014 ble det lagt ut et anbud på arbeidskjøring for bevegelseshemmede og dagsenterkjøring for eldre, i 3 anbudspakker. Denne kjøringen har i mange år 
vært drevet av avdeling Flexibuss i Nettbuss Midt-Norge. Ved anbudet ble kjøringen vunnet av Trøndertaxi og Reistad buss. Da ble en god og trygg 
arbeidsplass rasert, som hadde en skikkelig tariffavtale, faste ansatte og ordnede arbeidsforhold. I stedet fikk vi ansatte som kjører på en vesentlig dårligere 
tariffavtale med blant annet prosentlønn uten garantert minsteinntekt og manglende sosial goder. Og vi fikk et busselskap uten tariffavtale, som stort sett 
brukere innleide vikarer, uten organiserte arbeidstakere, tilbyr flat lønn og en bedrift som ikke er med i en arbeidskjøperorganisasjon. 
Innbyggerne som benyttet denne tjenesten var veldig fornøyd med sjåførene som har kjørt dem i mange år, og som ytet service og omsorg som går langt ut 
over det de måtte. 
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43. kreve at det kun skal være to ledd i leverandørkjeden i alle bransjer som leverer varer og tjenester til kommunen?
Det må stilles krav til Trondheim Kommunes innkjøpsordning. Kravet omfatter blant annet renhold, tele og data og transporttjenester. Det som foreligger i 
dag er ikke godt nok. Mange leverandører til kommunen er bedrifter som ikke har eller ikke vil ha tariffavtale som gir ansatte medbestemmelse, drøfting- og 
forhandlingsrett. For eksempel Atea som leverer data, tale og video til kommunen. I tillegg ser vi en utvikling i flere og flere bransjer der 
arbeidslivskriminalitet (renhold, byggebransjen, restaurant og grønn sektor) overtar markedet. Som en stor kjøper av varer og tjenester kan Trondheim 
Kommune sette premisser og krav til leverandører og underleverandører for å unngå en meget negativ utvikling i norsk arbeidsliv.
Kravet er ivaretatt for byggebransjen gjennom vedtak i bystyret 28.08.14 om kommunens anskaffelsesstrategi.

44. sørge for at solidaransvaret utvides til å omfatte Trondheim kommune som byggherre?
Slik det er nå stiller Trondheim kommune krav til hovedentreprenør om solidaransvar for underleverandører. Ved at byggherre påtar seg slikt solidaransvar 
vil det stille større krav til kvalitet og kontroll fra kommunens side.

45. sørge for at Trondheim kommune ved utlysning av anbud skal be om hvor stor del som er egenproduksjon og opplyse at 
det vil bli lagt vekt på høy egenproduksjon ved avgjørelsen?

46. sørge for at ved bortsetting av tjenester som normalt er offentlig drevet, skal det stilles krav til pensjonsvilkår på linje 
med offentlig ansatte?

KRAV TIL NÆRINGSDRIVERE

47. sørge for at en forutsetning for å få skjenkebevilling er at utestedet skal ha kurs i ansvarlig vertskap, og at sertifisering 
skal kreves ved skjenkekontroll?
Vi etterlyser strengere krav til de som skal etablere seg og drive i bransjen. Vi vil ha en seriøs næring. Ofte møter vi arbeidskjøpere / daglig ledere som har 
veldig liten eller ingen erfaring i fra bransjen. Dette fører ofte til alt fra konflikter med arbeidstaker til skatteunndragelser. 
Vi vil at drivere i bransjen skal ha fagutdanning i næringa, og at de som skjenker alkohol skal sertifiseres gjennom videreføring av kurset Ansvarlig vertskap 
som politiet holder i regi av helsedepartementet samt at under skjenkekontroll skal det kreves at minst en ansatt med slik sertifisering er til stede.

48. gå inn for at Bransjestandard for varelevering (BVL) med sjekkliste og kravspesifikasjoner legges til grunn for etablering 
av alle varemottak i midtbyen?
Bransjestandard for varelevering (BVL) er en standard som beskriver i detalj hvordan vi ønsker at alle forhold ved varemottak skal være, herunder 
plassering, utforming, atkomst, sjekklister med mer. Standarden er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom NHO, LT, NLF, NNN, NTF og LUKS, med tett 
involvering av en rekke offentlige etater, og er tenkt å fungere som et «oppslagsverk og rettesnor» på et område som det har vært og er vanskelig å ha 
kontroll på hvilke lover/regler/retningslinjer som skal følges. LUKS har i samarbeid med Arbeidstilsynet laget et 50 siders dokument, LUKS dok. nr. 3041, 
som beskriver den enkelte aktørs rolle ved et varemottak og hvem som har ansvaret for hva. 
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Bakgrunnen for kravet er erfaringer fra yrkessjåfører om at det ikke ser ut til at ulike etater som Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Plan og bygningsetaten og 
Statens Vegvesen snakker sammen når varemottak skal etableres ved oppsetning av nye bygg. Det er derfor et ønske om at standarden BVL skal benyttes 
ved endringer av eksisterende varemottak og etableringen av nye. I dag er det ikke tilpasset dagens biler.

ÅPNINGSTIDER

49. beholde skjenketida til kl. 02.00? 
Vi ser av flere utspill fra aktører i bransjen at de ønsker å utvide skjenketida igjen til 0300. Men effekten av redusert åpningstid med færre voldsepisoder og 
forhøyet livskvalitet for de ansatte i bransjen er det ingen tvil om. 
Kravet er relevant ved at kommunens skjenkepolitikk sannsynligvis kommer til behandling på ny i neste periode.

OFFENTLIG MOTKONJUNKTURPOLITIKK

50. sørge for en offentlig motkonjunktur politikk, bygge og rehabilitere offentlige skoler og barnehager når det er lavere 
aktivitet på privat side?
En nedgang i den private økonomien fører ofte til still stans i aktiviteten innen bygg og anlegg. Det er viktig for kommunen å ha en jevn forutsigbar 
utbyggingstakt på sine prosjekter med en lagsiktig plan. Dette vil være en bidragsyter til at bransjen holdes i gang uavhengig av private aktiviteter.  

BOLIGER

51. etablere et kommunalt boligbyggelag som bygger boliger organisert som borettslag der innskudd og videresalg er 
regulert og ikke markedsstyrt?
Dagens boligmarked fungerer ikke da alt styres av markedet og spekulasjonsøkonomien. Det er et press på boligpriser og leiemarkedet er i stor grad 
uregulert og for mange veldig dyrt. Et alternativt boligmarked styret av kommunen uten markedspresset vil presse ned boligprisene. 
Ved å starte opp subsidierte byggeprosjekt med klausul for videresalg, vil man kunne demme opp mot en vanvittig markedspris for boliger for første-
gangsboligkjøpere. Slike tiltak, i tillegg til kommunale utleieboliger, vil fungere som en markedsregulator og dermed senke de generelle boligprisene.

52. heve kommunens Startlån fra i dag 4,5 G til 6 G?
De nye reglene som kommunen har vedtatt gjør at Startlån er blitt et mer sosialpolitisk virkemiddel og ikke et boligpolitisk virkemiddel. Mange unge tjener 
over 4,5 G (ca. kr. 380 000,-). Disse trenger også start kapital til kjøp av første bolig.

53. sørge for 600 flere ordinære kommunale utleieboliger?
For å få tildelt kommunal bolig, må en ha vesentlige vansker med å komme seg inn på det ordinære boligmarkedet. Det er i dag lange ventelister på å få 
kommunal bolig etter at boligsøknad er innvilget, dette etter at kriteriene for å få innvilget kommunal bolig ble betydelig innstrammet i 2011. Pr. 01.01.14 står 
403 personer på venteliste. For å få ned ventetiden, må det anskaffes flere kommunale utleieboliger. Mange står på venteliste for bytte av kommunal bolig. 
Det er flere tiltak som kan bedre ventetiden, men økning i antallet boliger blir sett på som den mest sentrale faktoren. Videre er dekningsgraden av 
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kommunale boliger gått ned fra 27 pr. 1000 innbyggere i 2001 til 24 pr. 1000 innbyggere i 2013, og i samme periode har prosentvis andel avslag gått opp fra 
21 % til 29 % (SSB). Trenden er et kaldere samfunn for de som sliter.

Rådmannen foreslo og bystyrets flertall vedtok i Trondheim kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 18 å bygge 301 boliger i perioden. Av 
disse er 89 kategoriboliger (rus, utviklingshemmede) og 123 omsorgsboliger. På det ordinære utleiemarkedet kommer bare 89 boliger på 4 år. Når det bare i 
2015 skal bosettes 300 flyktninger er det ikke vanskelig å se at det ikke blir lettere å få seg bolig i Trondheim om du ikke har høy inntekt eller foreldre med 
midler. Det står 400 i kø i Trondheim og det etter at Trondheim Kommune har strammet inn vilkårene for i det hele tatt å komme inn i køen. Trondheim 
kommune bryter ukentlig loven som påbyr kommunen å skaffe midlertidig bolig til de som ikke greier det på egen hånd.
Bolig er en menneskerett på linje med skole og helsehjelp. Bolig er en forutsetning for å komme videre med livet.  I Trondheim Kommune har tallet på 
ordinære utleiemuligheter stått stille siden 2005. I samme tidsrom er befolkningen økt med over 20.000 og prisene på leiemarkedet er doblet. I 2014 var 
netto økning av kommunale utleieboliger seks stykker.
Det bør være mulig for Trondheim Kommune å gjøre en avgjørende innsats for å løse dagens boligfelle uten at det går ut over kommunens økonomi. Det er 
vedtatt at husleia skal være kostnadsdekkende. Den skal dekke både vedlikehold, renter og avdrag. Da koster det ikke kommunen noe som helst å bygge 
eller kjøpe flere hundre leiligheter for utleie i året. Dette kan skje i samarbeid med utbyggere som er avhengig av å ha kjøpere til en større del av leilighetene
før de kan sette i gang. Det er heller ikke i strid med kommunens handlingsregel som sier at renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 8 % av de frie 
inntektene. Siden renter og avdrag skal dekkes av husleia, rammes ikke kommunale utleieboliger av denne regelen.
Bystyret har vedtatt at den uverdige køen for psykisk utviklingshemmede skal avvikles. Dette vedtaket må følges aktivt opp. Jarleveien vil forbedre tilbudet 
for rusavhengige, men fortsatt mangler det tilbud for de mest utagerende. Det mangler også tilbud som gjør det mulig å flytte fra krisesenter. 
Kravet om flere utleieboliger kommer i tillegg til omsorgsboliger, boliger til psykisk utviklingshemmede og boliger til personer med store rusproblemer. Til 
disse gruppene er det gode tilskuddsordninger med inntil 40 % av kostnaden. Grunnen til køene her er ikke investeringen men at de trenger oppfølging av 
personell og dermed skaper driftsutgifter. Bolignøden her er egentlig ikke bolignød, det er å fraskrive seg kommunalt ansvar for å yte daglig omsorg for de 
som faktisk har rett til sine tjenester.

KULTUR OG IDRETT

54. øke budsjettene til styrking av den offentlige kulturskolen og byggingen av idrettsanlegg for barn og unge i kommunen?
Fagbevegelsen mener at det skjer mye bra på utbyggingsfronten innen idrett, og kulturskolen er styrket. Men med den stipulerte befolkningsveksten 
Trondheim vil få de neste årene er vi bekymret for etterslep i tilbudet for barn og unge.
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