
HVA MENER PARTIENE I TRONDHEIM OM 
KRAVENE FRA FAGBEVEGELSEN?

(nummerering av kravene framgår i manifestet på side 2 og 3 i brosjyren) 

Rødt er enig i alle de 54 krav fagbevegelsen i Trondheim har stilt.

Pensjonistpartiet er enig i 53 av fagbevegelsens 54 krav og er uenig i 1 
krav (nr. 29).

Sosialistisk Venstreparti enig i 50 av fagbevegelsens 54 krav. SV har 
uklare svar på 4 krav (nr. 12, 22, 35, 52). 

Norges Kommunistiske Parti er enig i 50 av fagbevegelsens 54 krav. NKP 
er uenig i 4 krav (nr. 24, 25, 28,37). 

Miljøpartiet De Grønne er enig i 46 av fagbevegelsens 54 krav, har uklare 
svar på 5 krav (nr. 2, 6, 21, 35, 48) og er uenig i 3 krav (nr. 3, 34, 43).

Arbeiderpartiet er enig i 43 av fagbevegelsens 54 krav. AP har uklare svar 
på 4 krav (nr. 22, 24, 28, 35. AP er uenig i 7 krav (nr. 4, 12, 27, 29, 51, 52, 
53).

Kristelig Folkeparti er enig i 40 av fagbevegelsens 54 krav. KrF har uklare 
svar på 8 krav (nr. 12, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 36). KrF er uenig i 6 krav (nr. 4, 
6, 44, 46, 51, 52).

Venstre er enig i 31 av fagbevegelsens 54 krav, har uklare svar på 6 krav 
(nr. 1, 11, 24, 28, 30, 52) og er uenig i 17 krav (nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 19, 29, 33, 
34, 35, 43, 44, 45, 46, 49, 51).  

Senterpartiet er enig i 25 av fagbevegelsens 54 krav. SP har uklare svar på 
21 krav (nr. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 44, 48, 
52, 53. SP er uenig i 8 krav (nr. 4, 28, 29, 35, 43, 45, 46, 51). 

Høyre er enig i 25 av fagbevegelsens 54 krav. Høyre har uklare svar på 8 
krav (nr. 2, 10, 23, 25, 32, 48, 52, 53). Høyre er uenig i 21 krav (nr. 4, 5, 6, 
12, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51). 

Fremskrittspartiet vil ikke svare på de 54 kravene fagbevegelsen i 
Trondheim har stilt, men har oversendt sitt kommunevalgprogram.

Fullstendige oversikt over de politiske partienes svar på de 
54 kravene fra fagbevegelsen kan leses ved å gå inn på 
LO i Trondheims hjemmeside www.loitrondheim.no

TRONDHEIMSMODELLEN

Trondheimsmodellen innebærer at klubbene på arbeidsplasser via fagforeningene 
stiller konkrete krav til de politiske partiene foran kommunevalg. Kravene 
nedfelles i et samlet Trondheimsmanifest fra en bred faglig allianse som består av 
Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, 
LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim. 

De konkrete kravene gjenspeiler viktige utfordringer for fagorganiserte / arbeidsfolk, 
hvor fagbevegelsen krever klare skriftlige svar fra partiene om de er enige eller 
ikke i kravene. Fagbevegelsen mobiliserer for at byens befolkning generelt og 
fagorganiserte spesielt gir sin stemme til de partiene som i hovedsak støtter kravene.

I Trondheimsmanifestet 2015 stilles det 54 krav innen 23 ulike tematiske områder.

Trondheimsmodellen har gitt en bra uttelling for fagbevegelsen. Den rød-grønne 
politiske ledelsen har etter kommunevalgene i 2003, 2007 og 2011 innfridd 70 – 80 
prosent av kravene som ble lovet å innfri.

i Trondheim Kommune 
Trondheim

MER INFORMASJON:

LO i Trondheim: 

Tlf. 995 14 216 / 73 – 80 73 14 / post@loitrondheim.no

LO Kommune Trondheim: 

Tlf. 959 71 001 / svein-olav.aarlott@trondheim.kommune.no 

Fagbevegelsen og kommunevalget 2015
- Bruk stemmeretten!

gode grunner  
til å stemme3

1) Offentlig velferd, fellesskapsløsninger 
og mot privatisering

2) Ordnede arbeidsforhold, faste 
ansettelser, heltidsstillinger og  
vern mot sosial dumping

3) En kommune som vil ivareta industri, 
nærings- og jernbaneareal, infrastruktur 
og Nyhavna som industrihavn

for



 

Vil partiet:
Faste ansettelser og heltid
1. øke heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen til minst 50 % fram til 2017? 
2. gå inn for at alle ledige stillinger i turnusdrift lyses ut som 100 %?
3. gå inn for at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom, ferieavvikling og 

permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne faste ansatte?
4. gå inn for 2 prøveprosjekt med 6 timers arbeidsdag ved 2 kommunale enheter?
Anbud / konkurranseutsetting / privatisering
5. hindre utskilling i kommunale foretak, aksjeselskap samt privatisering og anbud i 

valgperioden?
6. gå inn for at nyetableringer av barnehager skjer i kommunal regi, samt ta over 

driften av private barnehager der dette er mulig?
Styring, medbestemmelse og demokrati
7. videreføre 3-parts-avtalen mellom rådmannen, ordfører og ansattes organisasjoner?
Lærlinger
8. sørge for at Trondheim Kommune tar inn 1 lærling pr. 1.000 innbyggere hvert år?
Utdanning
9. sikre og legge til rette for fagbrevutdanning for ansatte / assistenter uten særskilt 

utdanning?
10. gå inn for en ordning hvor ansatte sykepleiere og fagarbeidere får lønn under 

etter- og videreutdanning for å sikre rett kompetanse?
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 særav¬tale med en ekstra 

uke fri for 62 åringer som ikke tar ut AFP?
Helse og velferd
13. sikre at mennesker med utviklingshemming får meningsfylt dagtilbud og 

nødvendig bistand, tilpasset den enkelte?
14. øke grunnbemanningen i eldreomsorgen, boliger for utviklingshemmede, 

rusomsorgen og psykiatrien med helse- og sosialfaglig kompetanse?
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?
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?

18. arbeide for en økt administrativ ressurs 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?

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?

Oppvekst - barnehage
21. gå inn for å trappe opp grunnbemanningen til minimum tre årsverk per 18 barn 

på storbarnsavdeling og ni barn på småbarnsavdeling i valgperioden?
22. gå inn for en norm for gruppestørrelse i barnehage, med inntil ni barn under tre 

år, og inntil 18 barn over tre år?
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?
24. gå inn for å øke tid til planlegging for barnehagelærere til minimum 5 timer i uka?
25. gå inn for å øke pedagogtettheten til minst 50 % av de ansatte i barnehagen i 

valgperioden?
Oppvekst – Barne- og familietjenesten (BFT)
26. styrke barnevernet med 12 nye årsverk med barnevernfaglig kompetanse for å 

arbeide både forebyggende, med saksbehandling, og med tiltak i hjemmet?
Sosialpolitikk
27. gå inn for å trappe opp økonomisk sosialhjelp til satsene til Statens institutt for 

forbruksforskning (SIFO) gradvis over 4 år for langtidsmottakere?
28. gå inn for å styrke NAV-kontorene med 8 nye årsverk med sosialfaglig 

høgskolekompetanse?
Byplanlegging
29.	 gå	inn	for	å	forby	privatbiltrafikk	i	Prinsenkrysset,	slik	at	bussavviklingen	gjennom	

sentrumsterminalen kan bli smidigere?
30. avsette areal på Sluppen til anlegg for Trond¬heim bydrift, som 

avvanningsanlegg, frostfrie garasjer for 15 feiemaskiner / kjøretøy og 
mannskapslokaler som garderober og spiserom?

Industri / næring
31. sørge for at det er 1000 dekar nytt næringsareal innenfor Trondheim kommunes 

grenser tilgjengelig til enhver tid?
32. jobbe for at det ikke bygges nye bydelskjøpesenter for å forebygge overetablering 

i varehandelen og for at Midtbyen skal bevares som handelssentrum?
33. sikre at næringstomten hvor E. C. Dahls Bryggeri er lokalisert opprettholdes som 

et virksomhetsområde for industriproduksjon?
Arealplaner / arealutvikling
34. sikre arealtilgang på Verksted Marienborg for framtidig Jernbanevedlikehold?
35. videreutvikle Nyhavnaområdet som et virksomhetsområde med et mang¬foldig 

næringsliv med industri, infrastruktur og nasjonal havn med sjøtransport?
Kollektivtrafikk
36. gå inn for å sikre fortsatt drift av Graakallbanen, inkludert nødvendige 

investeringer i nytt materiell?
37. gå inn for at det anlegges en bybane i kollektivbuen?

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?

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?
40. sørge for at nybygde veier, gater, kryss og rundkjøringer dimensjoneres etter 

nyttetransportens	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?

43. kreve at det kun skal være to ledd i leverandørkjeden i alle bransjer som leverer 
varer og tjenester til kommunen?

44. sørge for at solidaransvaret utvides til å omfatte Trondheim kommune som 
byggherre?

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?
48. gå inn for at Bransje¬standard for varelevering (BVL) med sjekkliste og 

kravspesifikasjoner	legges	til	grunn	for	etablering	av	alle	varemottak	i	midtbyen?
Åpningstider
49. beholde skjenketida til kl. 02.00? 
Offentlig motkonjunkturpolitikk
50. sørge for en offentlig motkonjunktur politikk, bygge og rehabilitere offentlige 

skoler og barnehager når det er lavere aktivitet på privat side?
Boliger
51. etablere et kommunalt boligbyggelag som bygger boliger organisert som 

borettslag der innskudd og videresalg er regulert og ikke markedsstyrt?
52. heve kommunens Startlån fra i dag 4,5 G til 6 G?
53.	 sørge	for	600	flere	ordinære	kommunale	utleieboliger?
Kultur og idrett
54. øke budsjettene til styrking av den offentlige kulturskolen og byggingen av 

idrettsanlegg for barn og unge i kommunen?

T r o n d h e i m s m a n i f e s t e t  2 0 1 5 
Krav fra LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og 
Norsk Sykepleierforbund Trondheim til de politiske partiene ved kommunevalget 2015.T

HVA MENER PARTIENE OM KRAVENE 
(Se neste side)


