
HVA MENER PARTIENE OM 
KRAVENE FRA FAGBEVEGELSEN?
(nummerering av kravene framgår i manifestet på side 2 - 4  i brosjyren) 

Arbeiderpartiet er enig i 42 av fagbevegelsens 52 krav. AP har uklare svar på 4 
krav (nr. 11, 18, 38, 51). AP er uenig i 6 krav (nr. 1, 25, 26, 27, 42 og 52).  

Høyre er enig i 35 av fagbevegelsens 52 krav. Høyre er enig forutsatt 
budsjettmessig dekning i 11 krav (nr. 2, 17, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 45 og 47), 
Høyre er uenig i 6 krav (nr. 1, 7, 32, 38, 42 og 51). 

Kristelig Folkeparti er enig i 38 av fagbevegelsens 52 krav, er enig forutsatt 
budsjettmessig dekning i 2 krav (nr. 33 og 45) og har uklare svar på 4 krav (nr. 
11, 17, 30 og 32). KrF er uenig i 8 krav (nr. 1, 21, 23, 27, 31, 38, 42 og 51).

Miljøpartiet De Grønne er enig i 48 av fagbevegelsens 52 krav, har uklart svar 
på 1 krav (nr. 5), er uenig i 1 krav (nr. 38) og har ikke tatt stilling til 2 krav (nr. 36 
og nr. 37).

Norges Kommunistiske Parti er enig i alle de 52 kravene fagbevegelsen i 
Trondheim har stilt.

Pensjonistpartiet er enig i 50 av fagbevegelsens 52 krav og er uenig i 2 krav 
(nr. 6 og nr. 7).

Rødt er enig i alle de 52 kravene fagbevegelsen i Trondheim har stilt.

Senterpartiet er enig i 34 av fagbevegelsens 52 krav, er enig forutsatt 
budsjettmessig dekning i 6 krav (nr. 5, 14, 17, 19, 25 og 45) og har uklare svar 
på 6 krav (nr. 11, 20, 23, 31, 39 og 51). SP er uenig i 6 krav (nr. 1, 30, 32, 38, 42 
og 52).  

Sosialistisk Venstreparti enig i 51 av fagbevegelsens 52 krav. SV er uenig i 1 
krav (nr. 52).   

Venstre er enig i 41 av fagbevegelsens 52 krav, er enig forutsatt budsjettmessig 
dekning i 2 krav (nr. 33 og 45), har ikke tatt stilling til 1 krav (nr. 28) og er uenig i 
8 krav (nr. 1, 7, 11, 17, 27, 36, 38 og 42).

Fremskrittspartiet vil ikke svare på de 52 kravene fagbevegelsen i Trondheim 
har stilt, men har oversendt sitt kommunevalgprogram.

Fullstendige oversikt over de politiske partienes svar på de 52 kravene fra 
fagbevegelsen kan leses på LO i Trondheims hjemmeside 
www.loitrondheim.no og hjemmesiden til Utdanningsforbundet Trondheim 
www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/sor-trondelag/lokallag/trondheim/ 

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 2019 stilles det 52 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, 2011 og 2015 innfridd 70 – 80 
prosent av kravene som ble lovet å innfri.

FOR MER INFORMASJON KONTAKT

✔ LO i Trondheim: Tlf. 995 14 216 / 73 80 73 14 / 

 post@loitrondheim.no / john.peder.denstad@loitrondheim.no 

✔ LO Kommune Trondheim: Tlf. 959 71 001 / 

 svein-olav.aarlott@trondheim.kommune.no 

✔ Norsk Sykepleierforbund Trondheim kommune: Tlf. 402 46 303 /  

 ingrid-berg.selfjord@trondheim.kommune.no / Tlf. 957 70 770 / 

 mia-smavik.rordal@trondheim.kommune.no 

✔ Utdanningsforbundet Trondheim: Tlf. 23 13 87 40 / 

 trondheim@utdanningsforbundet.no
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Logoen til Norsk Sykepleierforbund 
har ulike variasjoner utifra hvilke kom-
munikasjonsflater den skal applisereres 
på. Logoen skal enten brukes slik den er 
fremstilt ovenfor eller ensfarget i hoved-
fargen. Når logoen opptrer på farget bak-
grunn er det viktig at kontrastene er god 
– Logoen må ikke bli borte i bakgrunnen. 
Se nærmere beskrivelse på s. 6–7.

1. Hovedlogoen er den som er mest 
detaljert og brukes på store appliserings-
flater på ulike fasadeskilt formater og til 
bruk til store kommunikasjonsflater som 
Roll-ups, bannere, plakater, lysskilt og 
animasjons video.

2. En forenklet versjon av hovedlogoen 
for å unngå at strekene «gror» igjen på 
ulike trykkmateriell. Denne versjonen 
kan også brukes som logo til webside, 
digitale presentasjoner og mindre ap-
pliseringsflater til kataloger, brosjyrer og 
postkort formater. 

3. Denne varianten brukes til små aplli-
seringsflater til mindre applikasjoner som 
brevark, visittkort, pins/nåler. Dette blir 
et begrenset bruk for at gradientfargene 
ikke skal «gro» igjen.

NB: Meget at viktig at minste skaleringer 
overholdes for at logoen ikke skal «gro» 
igjen.

1. 2. 3.

Minste skalering av logoen 8,5 cm

Minste skalering av logoen 5,5 cm

Minste skalering av logoen 2,8 cm

8,5 cm

5,5 cm 2,8 cm
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Trondheim kommune

Fagbevegelsen og 
kommunevalget 2019
- Bruk stemmeretten!

For 
1) Offentlig velferd og 

fellesskapsløsninger

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

3) En kommune som vil verne dyrka 
jorda

4) En kommune som vil ivareta og 
videreutvikle industri, nærings- 

 og jernbaneareal, infrastruktur 
og Nyhavna som industrihavn 
med miljø- og klimavennlig 
sjøtransport

Mot 
5) Privatisering og at kommersielle 

aktører skal få drive kommunale 
velferdstjenester



 

Vil partiet:
TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT - INNTEKTSSIDA
1.  tilbakeføre netto utbytte fra Kraftfondet fra investering til drift og velferdstjenester?
FASTE ANSETTELSER OG HELTID
2. gå inn for at ordninga med toppa bemanning rulles ut i hele kommunen på alle 

områder, for å dekke fravær med faste ansatte i stedet for innleie fra vikarbyrå?
3. støtte at alle ledige stillinger i Trondheim kommune skal lyses ut i hele stillinger?
4. kreve at heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen økes til minst 60 % innen 

2023, og at dette skjer ved en årlig styrking av driftsbudsjettet?
5. støtte øremerking av penger til ansatte som frivillig jobber ekstra helg utover norm?
ANBUD / KONKURRANSEUTSETTING / PRIVATISERING
6. at Trondheim bydrift skal opprettholdes som kommunal enhet og skal fortsette å drifte 

i egenregi vann og avløp, veg, idrett, park og friluftsliv?
7. hindre at kommersielle aktører får drive kommunale velferdstjenester?
STYRING, MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI
8. videreføre 3-parts-avtalen mellom rådmannen, ordfører og ansattes organisasjoner?
LÆRLINGER
9. støtter ditt parti at antall lærlinger pr. år økes til 250?
UTDANNING – KOMPETANSEHEVING KOMMUNALT ANSATTE
10. Går ditt parti inn for at det legges til rette for videreutdanning og faglig utvikling, 

jamfør kompetanseplanene på hver enhet og overordet i kommunen, og at de 
ansatte får lønn under gjennomføringen av kompetansehevingen?

SENIORPOLITIKK – KOMMUNALT ANSATTE
11. Vil ditt parti arbeide for en seniorpolitikk som gir seniorer kortere arbeidstid, 80 % 

arbeidstid med 100 % lønn, for å kunne stå lenger i arbeid?
HELSE OG VELFERD
12. øke bemanningen med planlagt kompetanse i det kommunale helsevesenet til 

samme nivå som andre norske storbyer?
13. sikre at mennesker med utviklingshemming får et meningsfullt og verdig tilbud 

innenfor bo- og aktivitetstilbud, med budsjettering bedre enn ASSS- nivå, og at 
nødvendig bistand tilpasses den enkelte?

14. støtte vedtak om minst en nattevakt pr. avdeling på helse og velferdssentre?
15. støtte krav om at ingen syke og gamle skal dø alene ved forventet dødsfall uansett 

tid på døgnet innen kommunens helse og velferdstjenester?
16. jobbe for å ivareta en tilstrekkelig bemanning i kommunens førstelinje og på den 

måten sikre tilgjengeligheten av de kommunale tjenestene for alle byens innbyggere?
OPPVEKST – SKOLE – LAGET RUNDT ELEVEN
17. kreve minimum to miljøterapeutstillinger med krav om sosialfaglig kompetanse i alle 

trondheimsskolene uten at det går på bekostning av andre yrkesgrupper?
18. Går ditt parti inn for at Trondheim skal oppfylle den nasjonale normen med en 

helsesykepleier pr. 300 elever på barnetrinnet?
OPPVEKST - SKOLE
19. gå inn for ytterligere reduksjon i undervisningstid til kontaktlærere, slik at de får tid til å 

følge opp hver enkelt elev?

20. opprettholde retten til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og sikre at tilbudet 
blir utført av spesialpedagoger i skoler og barnehager?

21. gå inn for at bevilgninger til skoleledelsesressurs er tilsvarende eller bedre enn 
gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner?

22.	 Går	ditt	parti	inn	for	utvikling	av	flere	alternative	læringsarenaer	for	elever	som	ikke	
har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning/ordinært skoletilbud?

OPPVEKST – SKOLE – SFO
23. gå inn for en gradvis innføring av gratis kjernetid i SFO?
24. Går ditt parti inn for å revidere vedtektene for SFO for å oppnå forsvarlig bemanning 

og kvalitet?
OPPVEKST – BARNEHAGE
25. Går ditt parti inn for at bemanningsnormen skal være gjeldende i hele barnehagens 

åpningstid?
26. Går ditt parti inn for minst en stilling som spesialpedagog per enhet utover ordinær 

bemanning?
27. Går ditt parti inn for å opprette en stilling som kokk per barnehage/hus?
28. Går ditt parti inn for å endre lønnstildeling for barnehager (barnehagens 

budsjettmodell) slik at den samsvarer med skolemodellen for å sikre best mulig 
kompetanse?

29. gå inn for likebehandling av tildeling av kommunale tilskudd til private barnehager slik 
at offentlige midler kommer barn og ansatte til gode?

OPPVEKST – BARNE- OG FAMILIETJENESTEN (BFT)
30. gå inn for en bemanningsnorm i barnevernsadministrasjonen på maks 9-15 barn per 

saksbehandler?
31. Vil ditt parti gå inn for å styrke hver bydel med minst tre årsverk i Pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT) for i større grad kunne ivareta systemrettet og 
forebyggende arbeid?

SOSIALPOLITIKK
32. fjerne korttidssatsene på økonomisk sosialhjelp og istedenfor bruke de ordinære 

satsene?
33. styrke NAV-mottakenes sosialfaglig kompetanse med 4 årsverk, slik at innbyggere 

som trenger støtte til å forstå sine rettigheter / muligheter får tilstrekkelig råd, 
veiledning og hjelp?

BYPLANLEGGING
34. sikre at Trondheim kommune moderniserer Valøya driftsanlegg til en standard 

med forskriftsmessige lokaler og et hensiktsmessig anlegg for daglig drift og 
vedlikehold og at Trondheim bydrift og Trondheim eiendom gis forskriftsmessige 
garderobefasiliteter og personalrom?

35. jobbe for at NTNUs campusutvikling ikke bygger i grøntareal og parker i 
sentrumsnære områder?

AREALPLANER – AREALUTVIKLING – INDUSTRI, SJØ- OG 
JERNBANETRANSPORT
36. gå inn for at områdene på østsiden av Lade/Leangen – øst for forlengelsen av 

Bromstadvegen over til Lade Allé – blir videreutviklet med næringsformål for industri, 
lager-virksomhet og lokalservice?

37. sikre arealtilgang på Verksted Marienborg for framtidig jernbanevedlikehold?
38. jobbe for at delområde 4 Dora 2 og fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, 

Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 
Transittkaia nord på Nyhavna skal reguleres med formål industri og havn med 
sjøtransport?

39. sikre næringstomten hvor Ringnes og Nye E. C. Dahls Bryggeri driver industri, slik 
at behovet for oppstillingsplasser for distribusjon / varetransport og for eventuelle 
fremtidige utvidelser av bryggerivirksomheten ivaretas?

AREALPLANER – AREALUTVIKLING – VERN AV DYRKA JORD
40. sikre mulighetene for å dyrke mat lokalt ved å verne dyrka jorda i kommunen når 

boliger, veier og annet skal bygges?
KOLLEKTIVTRAFIKK – INFRASTRUKTUR / KLIMA
41. legge til rette for at Gråkallbanen sikres rammevilkår, infrastruktur og materiell slik at 

den kan drives videre også etter at dagens materiell er utrangert?
42. prioritere prosjektering og bygging av en bybane som et viktig element i Trondheims 

kollektivtilbud i kommende valgperiode, slik at Trondheim kan få en bybane når 
dagens an-budsperiode går ut i 2029?

43. sørge for at verneombud og tillitsvalgte i bydrift og buss- og transportselskaper 
involveres tidlig i planprosessene knyttet til infrastruktur som berører 
kollektivtrafikken,	og	gis	deltakelse	i	brukergrupper,	hvor	også	utøvende	entreprenør	
er med, som kan komme sammen før anlegg- og utbyggingsfasen starter?

ORDNEDE ARBEIDSFORHOLD
44. støtte en kommunal innkjøpspolitikk der leverandører med tariffavtale og 

pensjonsavtale blir prioritert?
45. styrke Arbeidsmiljøenheten med 3 årsverk for å øke fokus på det psykososiale 

arbeidsmiljøet i emosjonelt krevende yrker innenfor helse, velferd og oppvekst?
46. gå inn for at man innfører HMSREG som standard for alle byggeprosjekter som 

utføres på oppdrag av kommunen?
INTEGRERING – INNVANDRERE/FLYKTNINGER
47. sørge for nok ressurser til å tilby det tredje året i introduksjonsprogrammet, og dermed 

styrke den enkelte deltakers mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning?
KRAV TIL NÆRINGSDRIVERE
48. 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?
ÅPNINGSTIDER - ARBEIDSTID
49. beholde skjenketida til kl. 02.00?
50. sikre at kommunen ikke skal jobbe for ytterligere søndagsåpning av butikker?
BOLIGPOLITIKK
51. etablere et kommunalt boligbyggelag som bygger boliger organisert som borettslag 

der inn-skudd og videresalg er regulert og ikke markedsstyrt?
52. fortsatt jobbe for at det satses enda tyngre på studentvelferd i Studentsamskipnadens 

regi og også gi fritak for eiendomsskatt på studentboliger for å bidra til å redusere 
leieprisen for studenter?

T r o n d h e i m s m a n i f e s t e t  2 0 1 9 
Krav fra LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og 

Norsk Sykepleierforbund Trondheim kommune til de politiske partiene ved kommunevalget 2019.T

HVA MENER DE POLITISKE PARTIENE OM KRAVENE 
                                                                                  (Se neste side)


