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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 1 fra fagbevegelsen:
Tema: Faste ansettelser og heltid
Vil ditt parti øke heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen til minst 50 % fram til 2017?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X
X

Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet ser viktigheten av heltid som hovedregel for ansatte. Vi vil
derfor øke andelen heltidsansatte ytterligere frem til 2017.

For oss er det viktig at heltid er en rettighet, og deltid en mulighet.
Sp støtter arbeidet med at flere skal ha mulighet til økte stillingsandeler /
reduserte deltidsstillinger. Se punktene ovenfor.
KrF vil jobbe for å øke heltidsandelen blant turnusansatte frem til 2017, men
dette må ikke oppfattes som et krav til de ansatte at de må jobbe heltid. Deltid
skal fremedles være en mulighet og et gode for de som ønsker det.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), H (14) = 57 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Hvis praktisk gjennomførbart.
Høyre ønsker å øke antallet heltidsstillinger blant annet ved å tilby
traineestillinger. Mange av de turnusordninger som praktiseres i dag gjør det
vanskelig å bemanne sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten i
helgene, uten å ta i bruk deltidsstillinger. Mer bruk av alternative
turnusordninger ville være til hjelp. Administrasjonen har varslet at
heltidsprosjektet nå har nådd frem til alle som ønsker å øke sine stillinger.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 2 fra fagbevegelsen:
Tema: Faste ansettelser og heltid
Vil ditt parti gå inn for at alle ledige stillinger i turnusdrift lyses ut som 100 %??
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X
(X)

SP
Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil gå inn for at andelen ansatte i 100 % stilling skal økes
systematisk.

Det forutsetter i så fall som beskrevet over at deltid er en mulighet. Det kan
være arbeidstakere som foretrekker / trenger deltid i en gitt livsfase.
Sp støtter arbeidet med at flere skal ha mulighet til økte stillingsandeler /
reduserte deltidsstillinger. Se punktene ovenfor.
KrF er enige i prinsippet om at ledige stillinger skal lyses ut som 100 %, men
vil også fremheve at de som ønsker å jobbe deltid må få en reell mulighet til
det.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), SV (4), Rødt (2), PP (2),
KrF (2), V (4) = 42 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Det vil alltid være målsettingen.
Se svar på spørsmål 1.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 3 fra fagbevegelsen:
Tema: Faste ansettelser og heltid
Vil ditt parti gå inn for at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom, ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal
dekkes av egne faste ansatte?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG

Ja
X
X
X
X

Nei

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), SV (4), Rødt (2), PP (2),
KrF (2), H (14) = 52 representanter
Vi tenker at dette bør være elementer som kan gå inn i forhandlinger om
 Politisk støtte for kravet: JA
arbeidsvilkår mellom partene i arbeidslivet.
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
Som mål kan Sp støtte dette, men målsettingen må nås innenfor en ansvarlig
fra fagbevegelsen.
økonomisk politikk. Sp har ikke tatt stilling til et prosenttall på dette området.
Ja dette er allerede vedtatt gjennom Eldreplanen.

X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Kommentarer fra partiene

X
X
X
X

Dette er vedtatt av bystyret.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 4 fra fagbevegelsen:
Tema: Faste ansettelser og heltid
Vil ditt parti gå inn for 2 prøveprosjekt med 6 timers arbeidsdag ved 2 kommunale enheter?
Parti / svar
AP

Ja

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X
X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Nei
X

X
X

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), SV (4), Rødt (2), PP (2)
= 13 representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
Absolutt, vi kunne også tenke oss et forsøk blant grupper med høy lønn, som  FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.
ikke fikk full lønnskompensasjon for redusert arbeidstid.
Arbeiderpartiet vil se på flere mulige turnusordninger enn de som benyttes i
dag, og søke å finne frem til bedre og mer fleksible turnusordninger sammen
med de ansattes organisasjoner.

KrF vil se på flere mulige turnusordninger enn de som benyttes i dag, og søke
å finne frem til bedre og mer fleksible turnusordninger sammen med de
ansattes organisasjoner.

X
X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 5 fra fagbevegelsen:
Tema: Anbud / konkurranseutsetting / privatisering
Vil ditt parti hindre utskilling i kommunale foretak, aksjeselskap samt privatisering og anbud i valgperioden?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X
X

Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil gå imot privatisering og salg av fellesskapets verdier.
Arbeiderpartiet vil organisere kommunens tjenester på en best mulig måte,
slik at gode offentlige tjenester kan stå imot den massive privatiseringsiveren
fra høyresiden dersom de på et tidspunkt overtar styringen av byen vår.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2) = 43 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Privatisering ja, men nye kommunale aksjeselskap og foretak ønsker ikke
partiet å si kategorisk nei til. Det er ikke noe selvstendig mål å legge ut nye
virksomhetsområder som egne foretak.
KrF ønsker ikke å skille ut kommunale tjenester slik at disse overtas av
kommersielle private selskap. KrF ønsker samtidig å legge til rette for at
ideelle organisasjoner og stiftelser kan bidra i det kommunale
tjenestetilbudet.

X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 6 fra fagbevegelsen:
Tema: Anbud / konkurranseutsetting / privatisering
Vil ditt parti gå inn for at nyetableringer av barnehager skjer i kommunal regi, samt ta over driften av private barnehager der dette er
mulig?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X

Nei

Arbeiderpartiet mener kommunen skal etablere flere barnehager selv. Svært
mange av de private drives i dag av ideelle organisasjoner og er et viktig
supplement til de kommunale. Det mener vi de bør fortsette å være.

X

SP

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Kommentarer fra partiene

X
X

Ja til nyetableringer i kommunal regi, men vil ikke gå inn for å overta godt
drevne private barnehager.
Kommunale barnehager er en naturlig konsekvens av dagens politikk. Det
betyr ikke at vi vil avskrive private barnehager helt. De representerer fortsatt
et nødvendig supplement for til en hver tid å dekke behovet for plasser Vi
kommer ikke til å aktivt jobbe for å ta over driften til private barnehager.
KrF vil arbeide mot at det skal være lov å ta ut utbytte fra barnehagedrift,
men vil fortsatt støtte ideelle aktører dersom de ønsker å drive barnehager.
Ønsker full barnehagedekning.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), SV (4), Rødt (2), PP (2),
KrF (2) = 38 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 7 fra fagbevegelsen:
Tema: Styring, medbestemmelse og demokrati
Vil ditt parti videreføre 3-parts-avtalen mellom rådmannen, ordfører og ansattes organisasjoner?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP

Ja
X
X
X
X
X
X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene

Det vil være naturlig å videreføre et samarbeid mellom kommunen, politisk
ledelse og de ansattes organisasjoner, men samarbeidsrammene bør
gjennomgås og videreutvikles.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), SP (2), H (14) = 59
representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

X
X

Høyre ønsker et tett og godt samarbeid mellom kommunens administrasjon
og arbeidstakernes organisasjoner.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 8 fra fagbevegelsen:
Tema: Lærlinger
Vil ditt parti sørge for at Trondheim Kommune tar inn 1 lærling pr. 1.000 innbyggere hvert år?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

PP mener det bør satses på lærlingeordningen.
God målsetting.
Høyre vil jobbe for å heve måltallet for offentlige virksomheters inntak av
lærlinger.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 9 fra fagbevegelsen:
Tema: Utdanning
Vil ditt parti sikre og legge til rette for fagbrevutdanning for ansatte / assistenter uten særskilt utdanning?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

PP ønsker å øke kompetansen til ansatte.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Vi ønsker at alle ansatte i helse- og omsorgssektoren skal ha mulighet og
tilgang til å gjennomføre etter- og videreutdanning.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 10 fra fagbevegelsen:
Tema: Utdanning
Vil ditt parti gå inn for en ordning hvor ansatte sykepleiere og fagarbeidere får lønn under etter- og videreutdanning for å sikre rett
kompetanse?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet er opptatt av våre ansatte innehar nødvendig kompetanse og
er faglig oppdaterte. Derfor vil vi se på løsninger og muligheter for å sikre
dette.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall) om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2) = 49
representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Har ikke tatt stilling.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 11 fra fagbevegelsen:
Tema: Seniorpolitiske tiltak kommunalt ansatte
Vil ditt parti gå inn for et prøveprosjekt på en turnusbasert enhet med redusert timetall for seniorer for å stå lengre i arbeid?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X
X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil arbeide for å beholde den verdifulle kompetansen
kommunens seniorer innehar, og vurdere ulike virkemidler for å sikre dette.

Det må sees på flere tiltak for å legge til rette for at flere står lengre i jobb.
Tiltak må ligge innenfor en ansvarlig økonomisk politikk.

X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), H (14) = 57 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Interessant idé, men ikke tatt standpunkt.
Trondheim kommune fjernet i 2009 ordningen med seniortillegg for eldre
arbeidstakere, mot Høyres stemmer. Tilskuddet kunne brukes til bl.a. kortere
arbeidsdager.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 12 fra fagbevegelsen:
Tema: Seniorpolitiske tiltak kommunalt ansatte
Vil ditt parti 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?
Parti / svar
AP
SV

Ja

Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X

Kommentarer fra partiene
Ja, under forutsetning av en tilstrekkelig kommuneøkonomi fra
statsbudsjettet.

X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Nei
X

X

Det må sees på flere tiltak for å legge til rette for at flere står lengre i jobb.
Tiltak må ligge innenfor en ansvarlig økonomisk politikk.
KrF vil se på flere tiltak som legger til rette for at flere står lengre i jobb. En
ekstra uke fri for 62-åringer kan være et slikt tiltak.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), Rødt (2), PP (2) = 9
representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

X
X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 13 fra fagbevegelsen:
Tema: Helse og velferd
Vil ditt parti sikre at mennesker med utviklingshemming får meningsfylt dagtilbud og nødvendig bistand, tilpasset den enkelte?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 14 fra fagbevegelsen:
Tema: Helse og velferd
Vil ditt parti øke grunnbemanningen i eldreomsorgen, boliger for utviklingshemmede, rusomsorgen og psykiatrien med helse- og
sosialfaglig kompetanse?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG

Ja
X
X
X
X
X

SP

X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
Økt kompetent grunnbemanning er viktig. Samtidig vil vi også at det satses
(14) = 63 representanter
enda mere på alternativ omsorg og aktivitetstiltak som bidrar til trivsel og økt  Politisk støtte for kravet: JA
livskvalitet – ikke bare pleie.
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
Dette gjelder spesielt i de hjemmebaserte tjenestene. Vi vil også ta initiativ til
fra fagbevegelsen.
en helhetlig gjennomgang av omsorgstjenestens organisering mht kvalitet,
fysiske omgivelser og bemanning.

Frp

Dette foreslo vi blant annet i budsjettet for 2015 – forslaget ble avvist av
Arbeiderpartiet.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 15 fra fagbevegelsen:
Tema: Helse og velferd
Vil ditt parti øke antall spesialsykepleiere og jordmødre for å oppfylle folkehelseperspektivet i kommuneplanen?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV

X

Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet er opptatt av å inneha nok kompetanse og ressurser på alle
områder , og vil komme tilbake til dette i kommende budsjetter
Vi vil ha en folkehelsekoordinator som skal påpeke kompetansebehov i alle
sektorer.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 16 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - skole
Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune skal ha gruppestørrelser i ordinær undervisning som ligger under snittet i andre
sammenlignbare kommuner?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X
X

SP
Krf

X
X

Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil redusere gruppestørrelsen/øke lærertettheten gjennom å
prioritere trinn for trinn.

Det vil vi. Men kvalitetene på lærernes arbeidsform og oppfølging av den
enkelte er like viktig. Vi vil at en grunnstørrelse på gruppene skal ligge fast,
men at det jobbes med ulike læringsstrategier og variasjoner i gruppenes
sammensetning og størrelse i henhold til gitte hensiktsmessige oppgaver.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

KrF vil i dette arbeidet særlig prioritere 1. – 4. trinn, for å sikre god og
målrettet innsats i starten av skoleløpet.
I første omgang for 1. – 4. trinn.
Trondheim ligger allerede under snittet for sammenliknbare kommuner.
Trondheim kommune fikk i mars 2015 18 millioner ekstra fra det borgerlige
flertallet på Stortinget til å ansette lærere i grunnskolen for å øke
lærertettheten.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 17 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - skole
Vil ditt parti 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?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet mener dagens skoleledelse bør ha fokus på læring og
pedagogisk ledelse. AP vil legge til rette slik at støttefunksjoner forsterkes og
skolen kan ha fokus på læring.

KrF vil særlig prioritere flere helsesøstre i skolen.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Dette har vi allerede foreslått i bystyret, blant annet gjennom innføring av
”trivselsagenter” i tråd med et forsøk gjennomført på Huseby skole.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 18 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - skole
Vil ditt parti arbeide for en økt administrativ ressurs i trondheimsskolen uten at det går ut over lærertettheten?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X
X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
Ja, dette kan være et viktig grep for å sikre at de administrative oppgavene vi
 Politisk støtte for kravet: JA
faktisk skal videreføre blir gjennomført med god kvalitet, og at vi sikrer
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
læringstiden – men vi skal også ha et budsjett i balanse.
fra fagbevegelsen.
Arbeiderpartiet vil at ansatte i skolen skal få mer tid til sine kjerneoppgaver
og vil derfor styrke både støttefunksjoner og administrative ressurser.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 19 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - skole
Vil ditt parti 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?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV

X

Rødt
NKP
MDG

X
X
X

Nei

Delvis ja. Arbeiderpartiet mener skolen skal være en plass for læring, ikke
bare testing. Vi vil erstatte de nasjonale prøvene med lokale utvalgsprøver og
kartleggingsprøver. Offentlighetsloven pålegger oss dessverre å
offentliggjøre resultatene.
Vi vil fjerne unødvendig byråkrati og tester. Alle resultater er offentlig, men
de trenger ikke være en del av kvalitetsmeldingen enn så lenge de brukes feil
og ikke gjenspeiler kvaliteten.

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2) = 43 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Ja standardiserte tester skal holdes på et minimum, med forutsetning om at
det som skal kartlegges er viktig kunnskap for skoleeier og enhetsleder for å
drive god skoleutvikling. Testene bør legges opp mer tilfeldig enn nå og sees
som et tidsvindu framfor en statusbeskrivelse fra den enkelte skole.
Senterpartiet ønsker å avvikle ordningen med nasjonale prøver og gå over til
utvalgsprøver. Ja til å holde et minimum, og med endringer i
kvalitetsmeldingen som kommer fra 2016 så blir dette et vedlegg men ikke
hovedtema som i dag.
KrF ser ikke behovet for å få resultatene fra nasjonale prøver i
kvalitetsmeldingen på skolenivå.

SP

Krf

Kommentarer fra partiene

X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 20 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - skole
Vil ditt parti 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?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X
X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil redusere saksbehandlingstiden for alle som er i kontakt
med BFT og sikre at alle får den oppfølgningen og undervisningen som de
har rett på og som fungerer best for hver enkelt.

Ja, dette er en kjernesak for oss. Det er også viktig at det åpnes for et større
spekter av støtte og oppfølgingsordninger, også av fagfolk som har
annen viktig kompetanse – særlig innenfor det psykososiale
fagfeltet.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 21 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - barnehage
Vil ditt parti gå inn for å trappe opp grunnbemanningen til minimum tre årsverk per 18 barn på storbarnsavdeling og ni barn på
småbarnsavdeling i valgperioden?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X
X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere og gjennom
det øke grunnbemanningen.

Sp ønsker å øke pedagogtettheten i barnehagene. Ufaglærte assistenter skal
delta i et barnefaglig kompetanseprogram.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), SV (4), Rødt (2), PP (2),
KrF (2), V (4), H (14) = 56 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 22 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - barnehage
Vil ditt parti gå inn for en norm for gruppestørrelse i barnehage, med inntil ni barn under tre år, og inntil 18 barn over tre år?
Parti / svar
AP

Ja

SV

X

Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere og gjennom
det øke grunnbemanningen.
For å ivareta de ansatte med en norm som vern mot rasjonalisering av drifta,
ja! Vi mener likevel at riktig areal og utforming av bhg kan underbygge
større grupper.

X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), Rødt (2), PP (2), V (4)
= 13 representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Sp ønsker å øke pedagogtettheten i barnehagene. Ufaglærte assistenter skal
delta i et barnefaglig kompetanseprogram.
KrF er enig i intensjonen, og mener vi må ha større voksentetthet i
Trondheimsbarnehagene. Størrelsen på gruppene skal være pedagogisk
forsvarlig.

X
X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 23 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - barnehage
Vil ditt parti gå inn for å vedta kriterier for tildeling av kommunale tilskudd til private barnehager slik at offentlige midler kommer
barn og ansatte til gode?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf

X
X
X
X

Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X

Frp

X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil at alle offentlige midler til private og ideelle barnehager
skal gå til barna og de ansatte. Vi vil videreutvikle kriteriene kontinuerlig for
å sørge at dette skjer.

Ja, dette er en viktig forutsetning for videreføring av barnehagereformen.
Kommunale og private barnehager skal likestilles økonomisk.
Noen kriterier er naturlige å stille opp, mens det samtidig er viktig at de
private aktørene også får gjøre egne prioriteringer og ikke blir en kopi av de
kommunale. KrF arbeider mot at det skal kunne tas ut utbytte fra driften.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4) = 47 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Likebehandling mellom private og kommunale barnehager sikrer et mangfold
av barnehager og er et viktig prinsipp for å oppnå god kvalitet til alle barn
uavhengig av hvem som driver barnehagen.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 24 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - barnehage
Vil ditt parti gå inn for å øke tid til planlegging for barnehagelærere til minimum 5 timer i uka?
Parti / svar
AP

Ja

SV
Rødt
NKP

X
X

MDG
SP

X

Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil at de ansatte i barnehagen skal få mer tid til sine
kjerneoppgaver, herunder planlegging. Samtidig skal vi effektivisere
hverdagen for de ansatte ved å fjerne tidstyver.

X

Partiet vil støtte og styrke kompetansen til fagarbeidere og ufaglærte
assistenter.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), SV (4), Rødt (2), PP
(2), KrF (2) = 15 representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Som mål kan Sp støtte dette, men målsettingen må nås innenfor en ansvarlig
økonomisk politikk. Sp har ikke tatt stilling til et tall på dette området.
Ja, men dette må tas fra tid som i dag brukes til møtevirksomhet og annet
arbeid utenfor barnehagegruppa. Vi må sikre at de ansatte i barnehagen i
størst mulig grad er sammen med barnegruppa.
Sannsynligvis ikke gjennomførbart rent økonomisk i neste bystyreperiode.

X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 25 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst - barnehage
Vil ditt parti gå inn for å øke pedagogtettheten til minst 50 % av de ansatte i barnehagen i valgperioden?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP

X
X

MDG
SP

X

Frp

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere og gjennom
det øke pedagogtettheten.

X

Partiet vil støtte og styrke kompetansen til fagarbeidere og ufaglærte
assistenter.
Som mål kan Sp støtte dette, men målsettingen må nås innenfor en ansvarlig
økonomisk politikk. Sp har ikke tatt stilling til et prosenttall på dette området.
KrF støtter at pedagogtettheten skal økes, men har ikke tatt stilling til et
koonkret prosenttall. Et evt mål må nås innenfor en ansvarlig økonomisk
politikk.

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

Nei

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), V (4) = 45 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

X
X
Høyre ønsker å styrke pedagogtettheten i barnehagene men har ikke tatt
stilling til en endelig prosentsats.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 26 fra fagbevegelsen:
Tema: Oppvekst – Barne- og familietjenesten (BFT)
Vil ditt parti styrke barnevernet med 12 nye årsverk med barnevernfaglig kompetanse for å arbeide både forebyggende, med
saksbehandling, og med tiltak i hjemmet?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV

X

Rødt
NKP
MDG

X
X
X

SP

Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil ansette flere i BFT for å sørge for at saksbehandlingstiden
går ned og at de ansatte får tid til sine kjerneoppgaver.
SV vil styrke barnevernet, også med å få mer over på utførende enhet så
pengene gir mer barnevern og mindre byråkrati. Antall årsverk må ses i
sammenheng med behovet.

Ja, det vil vi. Vi har stor tro på at flere tiltak iverksettes i hjemmet. Vi vil
også tilbakeføre byovergripende hjelpetiltak for de mest sårbare
ungdommene.
Sp har ikke tallfestet tiltak innenfor BFT, men ønsker å styrke det
forebyggende arbeidet og i større grad gi tilbud i hjemmet framfor
institusjonstilbud. Sp vil legge vekt på å styrke skolehelsetjenesten, som kan
tidlig fange opp problem, og ta tak i disse før de utvikler seg til en sak
Ja, i kommende periode vil KrF sørge for flere årsverk i barnevernet med
barnevernfaglig kompetanse, til å jobbe forebyggende, i hjemmet og med
saksbehandling.
Ønsker å styrke kompetanse rundt biologisk familie.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4), H (14) = 61
representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Høyre vil styrke barnevernet i Trondheim. Regjeringen har styrket det
kommunale barnevernet med 62 millioner kroner sammenlignet med
regjeringen Stoltenberg IIs forslag til budsjett for 2014.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd

27

TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 27 fra fagbevegelsen:
Tema: Sosialpolitikk
Vil ditt parti gå inn for å trappe opp økonomisk sosialhjelp til satsene til Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) gradvis over 4 år
for langtidsmottakere?
Parti / svar
AP

Ja

SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X
X
X
X
X
X

Frp

Nei
X

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet er opptatt av å se sammenhengen mellom de ulike
virkemidlene vi har til rådighet for å avhjelpe livssituasjonen til denne
gruppen.

Innenfor en forsvarlig økonomisk politikk, ja.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), SV (4), Rødt (2), PP
(2), KrF (2), V (4), SP (2) = 21 representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Målet er felles satser i alle kommuner.

X

Færrest mulig skal leve lenge på sosialhjelp. Sosialhjelp skal være en
kortvarig nødhjelp. Den som trenger hjelp over lengre tid bør over på andre
ordninger som gir mer forutsigbarhet og trygghet for den enkelte.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 28 fra fagbevegelsen:
Tema: Sosialpolitikk
Vil ditt parti gå inn for å styrke NAV-kontorene med 8 nye årsverk med sosialfaglig høgskolekompetanse?
Parti / svar
AP

Ja

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X

Frp

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet er opptatt av at vi til enhver tid har tilstrekkelig og riktig
kompetanse og vil derfor se på behovet for økning av ressurser.
Ja, hvis behovet er 8 årsverk.

X
X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

Nei

Partiet vil gå inn for å styrke NAV-kontorene med ulik fagkompetanse.
Ja, dersom disse sitter i førstelinjetjenesten og har tverrfaglig kompetanse
som kan bistå den enkelte ut fra hans eller hennes forutsetninger.

X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), SV (4), Rødt (2), PP (2)
= 13 representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

KrF er enig i at NAV-kontorene trenger flere ansatte med sosialfaglig
høgskolekompetanse, og vil jobbe for å øke denne andelen i kommende
periode.

X
X

NAV er statlig, og kompetansebehov må avgjøres av dem.
Vi har foreslått at kommune får ansvar for velferdstjenestene i NAV i
forbindelse med høring om kommunereformen og oppgavefordeling. Frem til
2008 hadde vi flere såkalte oppgavefordelingsforsøk, hvor kommunene
overtok ansvar fra staten både når det gjaldt arbeidsmarkedstiltak og andre
velferdstjenester. Dette har vært vellykkede forsøk som har styrket Nav. Vi
vil vente til regjeringen legger frem oppgavefordelingen før vi konkluderer.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 29 fra fagbevegelsen:
Tema: Byplanlegging
Vil ditt parti gå inn for å forby privatbiltrafikk i Prinsenkrysset, slik at bussavviklingen gjennom sentrumsterminalen kan bli
smidigere?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf

Ja

Nei
X

Kommentarer fra partiene

X
X
X
X
X
X

Pensjonistpartiet
Venstre

X
X

H
Frp

X

Dersom faglige råd fra rådmannen anbefaler stenging, kan vi være villige til
dette.
Et forbud vil forflytte trafikken til boområder.
Vi må avklare dette i Miljøpakken dersom situasjonen er vanskelig for
bussene.
Tvert om – Høyre garanterer at Prinsenkrysset ikke skal stenges for biler.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), SV (4), Rødt (2) = 11
representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 30 fra fagbevegelsen:
Tema: Byplanlegging
Vil ditt parti avsette areal på Sluppen til anlegg for Trondheim bydrift, som avvanningsanlegg, frostfrie garasjer for 15 feiemaskiner /
kjøretøy og mannskapslokaler som garderober og spiserom?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X
X

Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X

Nei

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2) = 43 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
Sp har ikke tatt stilling til dette, men vil legge til rette for gode arbeidsforhold
fra fagbevegelsen.
til våre ansatte.
Arbeiderpartiet ønsker å finne egnede areal for Trondheim bydrifts behov.
Hvis mulig, jfr. grunnforhold.

Det er viktig at Trondheim bydrift får gode lokaler for mannskap og teknisk
utstyr. Vi må se nærmere på hvor det er hensiktsmessig å plassere det.
Sluppen / Tempe er et viktig byutviklingsområde.
Umulig å ta stilling til nå.

X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 31 fra fagbevegelsen:
Tema: Industri / næring
Vil ditt parti sørge for at det er 1000 dekar nytt næringsareal innenfor Trondheim kommunes grenser tilgjengelig til enhver tid?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV

X

Rødt
NKP
MDG

X
X
X

SP
Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Vi må samtidig sørge for areal som er tilpasset ulike næringer og ulike behov
for mer sammenhengende areal
SV vil jobbe for en langsiktig plan for nok ledig næringsareal til å tiltrekke
industri og næring, der av avsatt areal på Torgård. Næringsareal må ses i
sammenheng med nærliggende kommuner (IKAP).

I det legger vi selvsagt at det til enhver tid skal være så mye landbruksjord
som vi nå har vernet gjennom arealplanen, og at det skal være mulig å starte
ny virksomhet i kommunen. Med nytt næringsareal oppfatter vi at dette både
kan gjelde omregulerte arealer, og oppgradering av tomter tidligere brukt til
andre formål.
Sp mener at vi gjennom bedre bruk av IKAP har tilgjengelig næringsareal,
for Sp er jordvern viktigere, og gjennom samarbeid med nabokommunene har
vi nok tilgjengelig næringsareal.
Like viktig er det å beholde og foredle eksisterende næringsareal og også
utnytte mulighetene i IKAP.
Kommunen har forsømt næringsareal i mange år.
Gjennom IKAP-samarbeidet i Trondheimsregionen.
Vi ønsker tilstrekkelig store og sammenhengende næringsareal og har
foreslått å sikre et reserveareal på byggbare 2000 da.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4), H (14) = 61
representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 32 fra fagbevegelsen:
Tema: Industri / næring
Vil ditt parti jobbe for at det ikke bygges nye bydelskjøpesenter for å forebygge overetablering i varehandelen og for at Midtbyen skal
bevares som handelssentrum?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X
X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2) = 49
representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
Absolutt. Vi vil gjerne jobbe med å finne andre rammebetingelser for handel  FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
mellom midtbyen og sentrum for å dreie større aktivitet tilbake til midtbyen.
fra fagbevegelsen.
Ja, men det avhenger av hvordan man definerer ”bydelskjøpesenter”.
Arbeiderpartiet ønsker eksempelvis at det bygges bydelssenter på Ranheim
og Munkvoll for å skape møteplasser i nærmiljøet. Disse kan også inneholde
noe handel

Høyre mener kommunen skal ha en tett dialog med handelsnæringen for å
sikre den gode vilkår for vekst, både i og utenfor Midtbyen.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 33 fra fagbevegelsen:
Tema: Industri / næring
Vil ditt parti sikre at næringstomten hvor E. C. Dahls Bryggeri er lokalisert opprettholdes som et virksomhetsområde for
industriproduksjon?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Vi vil beholde området som industri og næring.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), SP (2) = 45 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 34 fra fagbevegelsen:
Tema: Arealplaner - arealutvikling
Vil ditt parti sikre arealtilgang på Verksted Marienborg for framtidig Jernbanevedlikehold?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG

Ja
X
X
X
X

Nei

X

SP

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), SV (4), Rødt (2), PP (2),
KrF (2), H (14) = 52 representanter
MDG vil vurdere Marienborg ut fra hva som gagner miljøet best og i forhold  Politisk støtte for kravet: JA
til eventuelle reelle alternative arealer.
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
Verkstedene på Marienborg er en viktig arbeidsplass med lang tradisjon i
fra fagbevegelsen.
Trondheim, men videreutvikling av dette området må skje i nært samarbeid
med Jernbaneverket og deres behov.

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 35 fra fagbevegelsen:
Tema: Arealplaner - arealutvikling
Vil ditt parti videreutvikle Nyhavnaområdet som et virksomhetsområde med et mangfoldig næringsliv med industri, infrastruktur og
nasjonal havn med sjøtransport?
Parti / svar
AP

Ja

SV

X

Rødt
NKP
MDG
SP
Krf

X
X
X

Pensjonistpartiet
Venstre
H

X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet mener forslaget til kommunedelplan for Nyhavna er et godt
utgangspunkt for å utvikle en ny bydel med både arbeidsplasser og boliger,
og vil jobbe med utgangspunkt i denne for å utvikle området.
Vi vil at Nyhavna utvikles til et mangfoldig område med havnefunksjoner,
industri, annet næringsliv og noe boliger. Det er naturlig at noe plasskrevende
virksomhet lokaliseres mindre sentralt, men dette kan ikke skje før gode
alternative lokaliseringer finnes.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: Rødt (2), PP (2) = 4 representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Det må også være plass til boliger.

X
Nyhavna må transformeres til et sentrumsnært areal for mangfoldig
næringsliv, men også betydelig innslag av boliger.
PP ser viktigheten av sjøtransport.

X
X

Vi ønsker å utvikle Nyhavna til en moderne og miljøvennlig bydel med plass
for både næringsvirksomhet, boliger og annen aktivitet.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 36 fra fagbevegelsen:
Tema: Kollektivtrafikk
Vil ditt parti gå inn for å sikre fortsatt drift av Graakallbanen, inkludert nødvendige investeringer i nytt materiell?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG

Ja
X
X
X
X
X

SP
Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

Absolutt! Vi vil i tillegg jobbe for at bybane erstatter superbusstraseene – og
er derfor påpasselige med at de utvikles med nødvendige standarder for en
rask omlegging.
Vi vil i samarbeid med fylkeskommunen sikre fortsatt drift av Gråkallbanen.
Investeringer til nytt materiell må vi komme tilbake til.
PP vil utvide trikkelinjen gjennom byen til Lade.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), V (4), SP (2), H (14) = 61
representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Dette er en del av miljøpakken.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 37 fra fagbevegelsen:
Tema: Kollektivtrafikk
Vil ditt parti gå inn for at det anlegges en bybane i kollektivbuen?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV

X

Rødt
NKP
MDG
SP
Krf

X

Pensjonistpartiet
Venstre

X
X

H

X

Frp

Nei

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H (14) = 63
representanter
Partiet vil gå inn for utbygging og oppgradering av sporveien.
 Politisk støtte for kravet: JA
JA!
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
På lang sikt ja, kort sikt er vi for superbuss.
fra fagbevegelsen.
Vi vil i første omgang utvikle kollektivbuen med superbuss, men at denne gis
Arbeiderpartiet vil anlegge en superbusstrase i kollektivbuen, og mener den
bør anlegges på en slik måte at det kan videreutvikles til en bybanetrase.
Kollektivbuen og videre østover! Vi ønsker at nye boområder på Rotvoll /
Charlottenlund også skal dekkes av en bybane.

X
X
X
X

Kommentarer fra partiene

en utforming som kan omgjøres til bybane.
Også utover kollektivbuen, f.eks Sentrum – Lenagen – Brøset – Brundalen Dragvoll
Bybane bør utredes som ett av flere tiltak for å legge til rette for at flere kan
bo og arbeide sentralt i byen.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 38 fra fagbevegelsen:
Tema: Infrastruktur - kollektivtrafikk
Vil ditt parti 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?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

JA!

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Ønsker superbusstraseer.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 39 fra fagbevegelsen:
Tema: Infrastruktur – vegsystemet i og rundt Trondheim
Vil ditt parti sørge for at det blir etablert døgnhvileplasser for langtransportsjåfører i tilknytning til innfartsveiene sør og øst for
Trondheim?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf

X
X
X
X
X
X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Ja. Arbeiderpartiet har foreslått dette i formannskapet, og det jobbes nå
administrativt med det.

Ja, dette har vi stemt for i Bystyret.
Dette mener vi må være et ansvar for Statens vegvesen, og vil arbeide for en
løsning.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 40 fra fagbevegelsen:
Tema: Infrastruktur – vegsystemet i og rundt Trondheim
Vil ditt parti sørge for at nybygde veier, gater, kryss og rundkjøringer dimensjoneres etter nyttetransportens spesifikasjoner?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Så langt det lar seg gjøre og der det er hensiktsmessig og nødvendig.

Gatene der nyttekjøretøy skal ferdes må utformes slik at dette kan skje på e
trafikksikker måte. I boliggatene må vi akseptere annen standard.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 41 fra fagbevegelsen:
Tema: Ordnede arbeidsforhold
Vil ditt parti 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?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Etter forslag fra Arbeiderpartiet, ble dette vedtatt i innkjøpsreglementet mai
2015.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 42 fra fagbevegelsen:
Tema: Ordnede arbeidsforhold
Vil ditt parti kreve at det ved offentlig innkjøp og anbud stilles krav om tariffavtale for å bli godkjent som anbudstilbyder?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X
X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Målet for arbeiderpartiet er og få på plass innkjøpskrav som er robust og
langsiktig og samtidig fremmer seriøse bedrifter som satser på rekruttering og
har ordnede lønns og arbeidsvilkår. Prekvalifisering/godkjenning av bedrifter
og systemer for hvordan luke ut useriøse aktører må det jobbes med. Såfremt
det er mulig innenfor lovverket.

Ja, det er viktig or oss, men det er også viktig at det stilles miljø og andre
etiske krav i alle kommunens innkjøpsordninger.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2) = 49
representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

PP vil forhindre sosial dumping.
Så lenge vi følger EØS-reglene.

X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 43 fra fagbevegelsen:
Tema: Ordnede arbeidsforhold
Vil ditt parti kreve at det kun skal være to ledd i leverandørkjeden i alle bransjer som leverer varer og tjenester til kommunen?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Nei

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), SV (4), Rødt (2), PP (2),
KrF (2) = 38 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
Dette kan gjøre det vanskelig å velge andre leverandører enn de store som har
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
best kontroll over leverandørkjeden.
fra fagbevegelsen.
Etter forslag fra Arbeiderpartiet, ble dette vedtatt i innkjøpsreglementet mai
2015. Kravet er ivaretatt når det gjelder bygg og anlegg.

X
X
X
X
X

Svært vanskelig å gjennomføre rent praktisk, og muligens i strid med EØSreglene.

X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 44 fra fagbevegelsen:
Tema: Ordnede arbeidsforhold
Vil ditt parti sørge for at solidaransvaret utvides til å omfatte Trondheim kommune som byggherre?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X
X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet har nasjonal politikk på dette, men har ikke vært drøftet i
Trondheim på en del år. Målet med de reviderte innkjøpsordningene og
praksisen av dette er at krav om solidaransvar ikke skal bli nødvendig. Dette
vil følges tett fremover, dukker det opp saker må man se på kravet.

X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2) = 41 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Dersom dette omfatter lønn så må konsekvensene av et slikt vedtak utredes.
Sp ønsker ikke å forplikte seg på dette nå.
KrF mener at kommunen fortsatt skal stille dette kravet til hovedentreprenør,
og må selvfølgelig gjennomføre de kontroller som er nødvendig for å sikre at
dette skjer i praksis.

X
X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd

45

TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 45 fra fagbevegelsen:
Tema: Ordnede arbeidsforhold
Vil ditt parti 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?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Etter forslag fra Arbeiderpartiet, ble dette vedtatt i innkjøpsreglementet mai
2015. En noe vag formulering som sier egenbemanning skal tilstrebes til 25
% hos hovedentreprenør.
Dette vil følges tett fremmover, blir det utfordringer må man se på
regelverket.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2) = 43 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

X
X
X
X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 46 fra fagbevegelsen:
Tema: Ordnede arbeidsforhold
Vil ditt parti sørge for at ved bortsetting av tjenester som normalt er offentlig drevet, skal det stilles krav til pensjonsvilkår på linje med
offentlig ansatte?
Parti / svar
AP
SV

Ja
X
X

Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Så langt det er mulig å stille kravet.
Ja, men offentlige tjenester skal som hovedregel ikke settes ut. Det er en
selvfølge at IKS og kommunalt eide ASer skal ha like vilkår som de som er
direkte ansatt i kommunen.

X
X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2) = 41 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

X
X
X
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger / jpd

47

TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 47 fra fagbevegelsen:
Tema: Krav til næringsdrivere
Vil ditt parti 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?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet vil ha en seriøs skjenkepolitikk. Det betyr både kursing i
ansvarlig vertskap, gode skjenkekontroller og godt samarbeid med
skatteetaten og arbeidstilsynet.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
(14) = 63 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 48 fra fagbevegelsen:
Tema: Krav til næringsdrivere
Vil ditt parti gå inn for at Bransjestandard for varelevering (BVL) med sjekkliste og kravspesifikasjoner legges til grunn for etablering
av alle varemottak i midtbyen?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP

Ja
X
X
X
X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

Dette kan gjøre at små virksomheter med varemottak må legge ned.
Sp har ikke tatt stilling til dette da vi ikke vet konsekvensene dette vil ha for
midtbyen.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), SV (4), Rødt (2), PP (2),
KrF (2), V (4) = 42 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Vil ikke være mulig i absolutt alle bygg.
Har ikke tatt stilling.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 49 fra fagbevegelsen:
Tema: Åpningstider
Vil ditt parti beholde skjenketida til kl. 02.00?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG
SP
Krf

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X

Nei

Kommentarer fra partiene

Vi har programfestet stengetid kl. 01.00. Skulle dette ikke være mulig å
gjennomføre, vil vi forsøke å samle flertall for at sjenketida hvertfall ikke
utvides, slik at sjenketida beholdes til kl. 02.00.

X
X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), SP (2) = 45 representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Tillate til 03.00.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 50 fra fagbevegelsen:
Tema: Offentlig motkonjunkturpolitikk
Vil ditt parti sørge for en offentlig motkonjunktur politikk, bygge og rehabilitere offentlige skoler og barnehager når det er lavere
aktivitet på privat side?
Parti / svar
AP

Ja
X

SV
Rødt
NKP
MDG

X
X
X
X

SP
Krf

X
X

Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X

Frp

Nei

Kommentarer fra partiene
Ja, hvis det forutsettes statlig finansiering/tilskudd/rentefrie lån som under
finanskrisen i 2008.

Ja, i den grad det er mulig – nå som de store volumene byggprosjektene er
over.
Ja, forutsatt statlig finansiering, da kommunen har begrenset mulighet til å
drive motkonjunkturpolitikk uten noen statlig støtte.

X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2) = 49
representanter
 Politisk støtte for kravet: JA
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Kommunen skal føre en trygg og forsvarlig økonomisk politikk.
Investeringer skal gjennomføres i henhold til behov og økonomisk grunnlag.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 51 fra fagbevegelsen:
Tema: Boliger
Vil ditt parti etablere et kommunalt boligbyggelag som bygger boliger organisert som borettslag der innskudd og videresalg er regulert
og ikke markedsstyrt?
Parti / svar
AP

Ja

SV

X

Rødt
NKP
MDG
SP

X
X
X
X

Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

Nei
X

X
X
X
X

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet har vært med og vedtatt følgende i bystyret: Bystyret ber
rådmannen komme tilbake med en sak som tar for seg ulike muligheter for
organisering og finansiering av utbyggingsprosjekter hvor kommunen spiller
en aktiv rolle. Dette kan dreie seg om utbyggingsområder hvor kommunen i
dag er hel- eller deleier og områder hvor det kan være strategisk riktig av
kommunen å kjøpe seg inn. Saken må ta for seg hvorvidt dette kan bidra til
en mer helhetlig regulering og bedre arealutnyttelse, raskere realisering og
eventuell økonomisk risiko for kommunen.
Prisregulerte boliger er et av flere virkemidler. SV vil først og fremst ha på
plass borettslagmed «leie for eie»-ordning, et kommunalt utbyggingsselskap
og betydelig flere utleieboliger.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), SV (4), Rødt (2), PP (2)
= 13 representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Ja vi vil være med på et slikt prøveprosjekt.
Sp ser det ikke som kommunens oppgave å bygge boliger, men er åpne for å
etablere et kommunalt tomteselskap
Vi jobber aktivt for mer sosial boligbygging, men ser for oss et samarbeid
med ideelle organisasjoner, fremfor et helkommunalt initiativ.
PPønsker flere boliger til vanskeligstilte.
Ønsker å etablere et kommunalt tomteselskap.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 52 fra fagbevegelsen:
Tema: Boliger
Vil ditt parti heve kommunens Startlån fra i dag 4,5 G til 6 G?
Parti / svar
AP
SV

Ja

Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X

Nei
X

Kommentarer fra partiene
Ja, hvis rammen blir større. SV ønsker ikke å redusere antallet som får
startlån. Vi har sagt 6G for enslige forsørgere.

X

Sp har ikke tatt stilling til dette.

X
X
X

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), Rødt (2), PP (2) = 9
representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Krever at nasjonale retningslinjer endres.
Ikke tatt stilling.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 53 fra fagbevegelsen:
Tema: Boliger
Vil ditt parti sørge for 600 flere ordinære kommunale utleieboliger?
Parti / svar
AP

Ja

SV

X

Rødt
NKP
MDG
SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H

X
X
X

Frp

X
X
X
X

Nei
X

Kommentarer fra partiene
Arbeiderpartiet ønsker at flere skal være i stand til å eie sin egen bolig, også
ved at beboere i kommunale boliger blir i stand til å kjøpe disse. Boliger som
selges skal erstattes av nye.
Vi skal øke betydelig og det kan bli nødvendig med flere enn 600. Så lenge
dagens prinsipp med selvkost følges anser vi det som uproblematisk. Vi vil
også vurdere å investere penger fra kraftfondet i infrastruktur og boliger til
erstatning for en del aksjefond o.l.

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Ikke politisk flertall om å innfri kravet ut fra
sammensetning av bystyret etter kommunevalget 2015: MDG (5), SV (4), Rødt (2), PP
(2), KrF (2), V (4) = 19 representanter
 Politisk støtte for kravet: NEI
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.

Ja dette er for oss et viktig grep for en bedre sosialboligpolitikk.
Sp har ikke tallfestet antall kommunale utleieboliger.

Stort behov, og god målsetting. Må budsjetttilpasses.
Vi vil øke antall kommunale utleieboliger, men har ikke tatt standpunkt til
antall.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 – BRUK STEMMERETTEN – KOMMUNEVALG 2015
54 krav stilt av LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim til de politiske partiene.

Krav nr. 54 fra fagbevegelsen:
Tema: Kultur og idrett
Vil ditt parti øke budsjettene til styrking av den offentlige kulturskolen og byggingen av idrettsanlegg for barn og unge i kommunen?
Parti / svar
AP
SV
Rødt
NKP
MDG

Ja
X
X
X
X
X

SP
Krf
Pensjonistpartiet
Venstre
H
Frp

X
X
X
X
X

Nei

Kommentarer fra partiene

Vurdering av svar - pr. 15.09.2015
 Politisk flertall (alle partier ÷ FrP) om å innfri
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter
kommunevalget 2015: AP (28), MDG (5), SV
(4), Rødt (2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2), H
Det har skjedd en enorm utvikling i Trondheim på disse feltene. Vi forutsetter
(14) = 63 representanter
en kritisk gjennomgang/evaluering av hvilke tiltak som fungerer for
 Politisk støtte for kravet: JA
motivasjon til langvarig kulturell og fysiskaktivitet.
 FrP har ikke svart på de 54 konkrete kravene
fra fagbevegelsen.
Gjennom nært samarbeid med idrettslag og andre.
FrP har i brev mottatt 29.04.15, sendt FrPs lokalvalgsprogram for 2015-2019,
og skrevet: ” Vi takker for henvendelsen. Som i tidligere år sender vi over
vårt lokalpolitiske program for kommende valgperiode.”
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