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i Trondheim i Trondheim Kommune             

Trondheim 
Trondheim 

  
       

Trondheim 18.11.20 
 
 
Til gruppeledere for politiske partier i bystyret i Trondheim 
 

Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for-
slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2021-2024 og 
budsjett 2021.  
LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og 
Norsk Sykepleierforbund Trondheim Kommune oversender herved i fellesskap våre 
krav til budsjettet for 2021. Kravene er en oppfølging av Trondheimsmanifestet 
2019 og de løfter som partiene ga til dette forut for kommunevalget 2019. I tillegg 
peker vi på store muligheter for å kunne øke inntektssida i budsjettet med om lag 
330 millioner kroner. 
 
 

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER. 
Kommunedirektøren budsjetterer med 16,2 milliarder kroner i drifts - og 
finansutgifter og 2,9 milliarder kroner i investeringsutgifter i 2021 . 
Kommunedirektøren foreslår at det settes av 210 millioner kroner til  å dekke 
merutgifter og mindreinntekter som følge av koronapandemien første halvår 2021.  
 

Koronapandemien påvirker kommunene på alle måter. Skatteinntektene blir lavere og 
arbeidsløsheten høyere. De økonomiske konsekvensene av koronapandemien for kommunene er 
store. En arbeidsgruppe med representanter fra KS og flere departementer la nylig fram en 
delrapport om kommunenes økonomi i kjølvannet av pandemien. Rapporten vil være ferdigstilt i 
august 2021, ifølge kommunalministeren. 
 

Regjeringen la nylig frem 7,3 milliarder ekstra i bevilgninger til kommunesektoren for 
første halvdel i 2021. Forslagene er ifølge kommunalministeren basert på arbeidsgruppens 
beregninger, og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien. Av de 7,3 
milliardene går 5,9 milliarder kroner til kommunene. 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, 
mens 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner 
over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, 
serveringssteder og arbeidere. 
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Trondheim kommunes andel er på 169 millioner kroner, og gjelder kun for første 
halvår i 2021. Det må rettes krav til regjeringen om at kommunene fullt ut må få 
dekket merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien, også for andre 
halvår 2021. Regjeringen må gjøres ansvarlig for at staten kompenserer fullt ut, jfr. 
uttalelser fra kommunalminister Nikolay Astrup om at det ikke kan garanteres at 
kommunene får kompensert krone for krone. 
 

Kommunedirektøren budsjetterer med et korrigert netto driftsresultat på 0 
prosent i 2021, og et driftsresultat som i snitt ligger på 1,0 prosent i perioden 
2021-2024. Kommunedirektøren skriver at «Det lave netto driftsresultatet har 
sammenheng med vi forventer lavere avkastning fra Trondheim kommunes 
kraftfond og høyere utgifter på grunn av koronapandemien. Driftsresultatet er 
lavere enn vedtatt målsetting, men Kommunedirektøren mener det er forsvarlig i 
det som vil bli et spesielt år. Avdragene øker også vesentlig i perioden og bidrar 
til å øke kommunens formue.»   
 

Økonomiske handlingsregler og økonomiske mål. 
Kommunedirektørens skriver at det er kommunens ansvar å sørge for en helhetlig og 
langsiktig økonomiforvaltning, og at den nye kommuneloven sier at «kommuner skal forvalte sin 
økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid». Kommunedirektørens sier 
videre at for å oppnå dette fastsetter den nye loven at kommunene skal vedta finansielle måltall for 
utviklingen av kommunens økonomi, jfr. § 14-2, punkt c. Det er opp til kommunen selv å vedta hvilke 
måltall den skal ha og hvilket nivå måltallene skal være på.  
 

Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan for 2020-2023 følgende måltall: 
• Mål for netto driftsresultat: korrigert netto driftsresultat på 2,0-2,5 prosent av 

driftsinntektene. (Netto driftsresultat: Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift 
fratrukket renter og avdrag. Korrigert netto driftsresultat: For å vurdere kommunens økonomiske 
handlefrihet viser vi korrigert netto driftsresultat. Det beregnes med grunnlag i netto 
driftsresultat korrigert for bundne avsetninger og periodisering av pensjonskostnader.) 

• Mål for gjeldsgrad: bykassefinansierte lån skal utgjøre inntil 70 prosent av driftsinntektene. 

• Handlingsregel for kapitalutgifter: renter og avdrag skal utgjøre åtte prosent av frie 
disponible inntekter. 

• Mål for størrelsen på disposisjonsfondet: disposisjonsfondet skal utgjøre fem prosent av 
driftsinntektene. 

 

Kommunedirektøren skriver at disse måltallene skal bidra til å sikre sunn 
kommuneøkonomi, og kommunedirektøren foreslår at måltallene videreføres i 
økonomiplanen for 2021-2024.  
Vi stiller spørsmål ved konsekvensene måltallene medfører, ved at det politiske 
handlingsrommet innsnevres for å kunne finansiere de behov for kommunale 
tjenester byens innbyggere har. 
 

Netto driftsresultat.  
Kommunedirektøren skriver at for å sikre langsiktig stabilitet i økonomien må kommunens 
verdier opprettholdes over tid, og at dette krever at netto driftsresultat er større enn null. 
Kommunedirektøren skriver at bare slik er det midler igjen til å opprettholde og utvide kommunens 
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bygningsmasse og finansielle formue slik at det bidrar til like gode tjenester for kommende 
generasjoner, som de gjør for oss i dag. Dersom netto driftsresultat er null vil det ikke være midler 
igjen til å opprettholde kommunens realverdier og finansformue. 
 

Kommunedirektøren viser til Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU), som anbefaler at netto driftsresultat for alle kommuner bør være 1,75 
prosent. Hva resultatet bør være for den enkelte kommune kan imidlertid avvike fra dette, avhengig 
av størrelsen på kommunens formue, gjeld og avdrag. Trondheim kommunes vurderinger i 2016 var 
at netto driftsresultat korrigert for premieavvik og avsetninger til bundne fond burde ligge mellom 2 
og 2,5 prosent, som også er målet.  
 

Med Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan vil korrigert netto 
driftsresultat i gjennomsnitt ligge på 1,0 prosent i perioden, og i 2021 er netto driftsresultat 
forventet å bli null. Kommunedirektøren skriver at hovedårsaken til det lave driftsresultatet er 
forventet lavere avkastning fra Trondheim kommunes kraftfond, det vil si lavere inntekter, kombinert 
med høyere budsjetterte utgifter som skyldes korona. Kommunedirektøren skriver at utgiftene til 
korona er høyere enn det kommunen har driftsmidler til, så dette foreslås delvis finansiert av 
disposisjonsfond. Målet om et netto driftsresultat på to prosent eller over blir dermed ikke oppfylt. I 
denne handlings- og økonomiplanperioden foreslår Kommunedirektøren å trappe opp 
kapitalkostnadene til å utgjøre åtte prosent i 2024, og at avdragsbetalingene også bidrar til å øke 
kommunens formue, slik netto driftsresultat gjør.  
 

Trondheim kommune hadde overskudd på om lag 1 milliard kroner i forrige 
bystyreperiode. 
Vi mener korrigert netto driftsresultat bør senkes med 0,5 prosentpoeng til 0,5 
prosent, slik at om lag 80 millioner kroner kan fristilles til drift av kommunale 
tjenester. 
 

Gjeldsgrad. 
Kommunedirektøren skriver at for å oppnå et riktig nivå på netto driftsresultat, og for å 
unngå at utgifter til kommunens lån fortrenger utgifter til tjenesteproduksjon, er det viktig at 
kommunens gjeld ikke vokser raskere enn veksten i kommuneøkonomien. 
 

Bystyret i Trondheim kommune har vedtatt at den bykassefinansierte gjelden ikke bør 
utgjøre mer enn 70 prosent av driftsinntektene. Kommunedirektøren skriver at dersom gjelden 
holder seg på dette nivået vil den vokse i takt med økonomien, og at et mål på gjeldsgrad må 
innrettes slik at det er realistisk at kommunen greier å betjene gjelden dersom rentenivået stiger 
vesentlig.  
 

Bykassefinansierte lån er kommunens investeringslån fratrukket lån til selvkostområdene (vann, 
avløp, renovasjon, feiing og slam), lån med rentekompensasjon fra staten og lån som dekkes av 
husleieinntekter. Som lån regnes også den kapitaliserte verdien av de tilskudd kommunen gir til 
idrettsanlegg og endringer i husleien kommunen betaler i leieavtaler inngått etter 2018. Dette 
gjelder for eksempel leieavtale på Trondheimsporten II, som ligger inne som driftsutgift i 
planperioden. 
 

Med Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2021-2024 
vil gjeldsgraden i gjennomsnitt være 70 prosent. Den stiger over 70 prosent i første del av 
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planperioden, men faller mot slutten av perioden, og holder seg dermed innenfor målene i 
gjennomsnitt for perioden. 
 

Fratrukket sjølfinansierende gjeld på om lag 6 milliarder kroner, utgjør kommunens 
gjeld om lag 9 milliarder kroner. Nettogjelden er på om lag 4 milliarder kroner, som 
kun utgjør om lag 20.000 kroner pr. innbygger. 
 

Kapitalutgifter. 
Kommunedirektøren skriver at motivasjonen for handlingsregelen er at kapitalutgiftene, 
det vil si renter og avdrag, skal utgjøre en fast andel av kommunens frie inntekter, og at 
dette medfører også at rentenivået ikke påvirker tjenesteproduksjonen, og at en forutsigbar andel av 
frie inntekter kan benyttes til å finansiere kommunens tjenestetilbud. 
 

Kommunedirektøren skriver at dersom rentenivået er lavt vil det være rom for å betale 
ekstra avdrag, altså avdrag ut over minimumsavdrag. Ny kommunelov inneholder en ny 
bestemmelse for beregning av minimumsavdrag. Den nye beregningen vil anslagsvis gi Trondheim 
kommune en minimum avdragstid på 31 år.  
 

Kommunedirektøren skriver at ved å betale avdrag utover minimumsavdrag, reduserer 
kommunen gjeldsnivået og gir rom for i en periode å finansiere et høyere investeringsnivå 
enn ellers. I 2020 satte Norges bank styringsrenten ned til 0 prosent. Dette medfører at 
renteutgiftene til kommunen er redusert, og som igjen gir rom til betydelige avdrag i 
økonomiplanperioden. 
 

Kommunedirektøren foreslår for planperioden 2021-2024 en gradvis opptrapping til åtte 
prosent i løpet av perioden, for å nå åtte prosent i 2024. I 2021 vil kapitalutgiftene anslagsvis 

utgjøre 7,5 prosent, 7,7 prosent i 2022, 7,9 prosent i 2023 og 8 prosent i 2024. Dette medfører 
ifølge kommunedirektøren at kommunen i løpet av fireårsperioden betaler i underkant av 
1,7 milliarder kroner i avdrag utover minimumsavdrag. Å betale avdrag utover 
minimumsavdragene bidrar til at målsettingen om gjeldsgrad på 70 prosent overholdes i perioden. 
Hvis avdragene var lavere, ville gjeldsgraden vært høyere. 
 

Vi vil påpeke at kommunedirektøren opererer med forskjellige tall på 
ekstraordinære avdrag på to steder i budsjettet. 
 2021 2022 2023 2024 
Ekstraordinære avdrag 369 409 453 533 
Ekstraordinære avdrag 369 398 429 492 
Avkastningen på Trondheim kommunes fond er på om lag 6 prosent, hvilket er 
betydelig høyere enn rentene på kommunens gjeld. Vi mener det derfor er 
ufornuftig å betale avdrag utover kommunelovens bestemmelse for beregning av 
minimumsavdrag.  
Ved å halvere ekstraordinære avdrag vil det kunne frigjøres om lag 185 millioner 
kroner til drift i 2021. 
 

Disposisjonsfond. 
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Kommunedirektøren skriver at størrelsen på disposisjonsfondet gir uttrykk for hvor stor 
økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift, og dermed hvor stor økonomisk handlefrihet 
kommunen har.  
 

Med disposisjonsfond mener kommunedirektøren kommunens sentrale disposisjonsfond, uten 
foretak og IKS og uten bufferfondet til Trondheim kommunes kraftfond. Sistnevnte fond defineres 
som disposisjonsfond i regnskapet.  
 

Kommunedirektøren skriver at et disposisjonsfond gjør kommunen i stand til å håndtere 
midlertidige svingninger i økonomien, for eksempel inntektssvikt eller uforutsette utgifter. I 
tillegg gir det kommunen mulighet til å ta riktig risiko i forvaltningen av Trondheim kommunes 
kraftfond (TKK) og i forvaltningen av kommunens pensjonsmidler. Forventet avkastning i kraftfondet 
og Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) øker når aksjeandelen øker. Kommunedirektøren 
skriver at et disposisjonsfond av en viss størrelse gjør det mulig å oppnå bedre avkastning. 
 

Trondheim kommunes disposisjonsfond forventes å være om lag 897 millioner kroner ved 
utgangen av 2020, eller 5,4 prosent av driftsinntektene. Dette inkluderer også 
Kommunedirektørens forslag i formannskapssak 309/20 om å bruke 33,5 millioner kroner av 
disposisjonsfondet i 2020 til å betale kommunen ut av leiekontrakten til Vistamar.  
 

I Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-24 ligger det til grunn at 
disposisjonsfondet reduseres til 3,8 prosent i 2021, og 4,1 prosent i gjennomsnitt for hele 
perioden. Årsaken til nedgangen er ifølge kommunedirektøren at bruken av fondet er betydelig 
større en avsetningene i 2021. Kommunedirektøren foreslår at disposisjonsfondet benyttes til å 
finansiere bl. annet utgifter til flyktninger, smitteverntiltak, ny taksering av eiendommer til 
eiendomsskatt og utgifter som skyldes koronapandemien. I tillegg foreslår Kommunedirektøren en 
årlig avsetning for å gradvis bygge opp disposisjonsfondet igjen, jfr. kapittel 4.3 som inneholder for 
en oversikt over bruk og avsetning til disposisjonsfondet i 2021. 
 

Disposisjonsfondet er på hele 897 millioner kroner, men kommunedirektøren har 
tenkt å bruke av dette slik at det blir mellom 5 og 600 millioner kroner. Vi stiller 
spørsmål til dette av to grunner: Kommunedirektøren mener vi kun får penger fra 
staten til TISK (smitte og smittesporing), og kommunedirektøren bruker 
disposisjonsfond også på investering. Det er ikke det disposisjonsfondet er ment til. 
 

Kraftfondet 
 

2021 2022 2023 2024 
67 70 68 69 

 
Kraftfond er avkastning minus drift og prisjustering. I alle år fra 2002 inntil 2018 har 
avkastninga etter justering for prisstigning gått til drift. 
Avkastninga fra kraftfondet bør kunne brukes til drift.  
 

BETRAKTNINGER RUNDT OMRÅDET FASTE ANSETTELSER OG HELTID. 
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Vi har mottatt følgende svar på spørsmål vedrørende kommunedirektørens forslag til 
handlings- og økonomiplan 2021-2024, budsjett 2021, Dato 12.11.2020 Til Edvin Helland 
Fra Finansdirektør Olaf Løberg Svar på spørsmål sendt 03.11.2020  
 

Spørsmål 1: Hvor mye utbetales gjennom Det interne arbeidsmarked 2019. (DIA) og hvor 
mange ansatte i Trondheim kommune gjelder dette?  
Svar: Det har vært i gjennomsnitt 90 ansatte innom DIA i 2019. Antallet som har vært innom 
er større fordi nye kommer til og andre ansatte går ut og over i fast tjenesteplassering. Totalt 
kostet DIA 14 235 498 kroner i 2019. 
 

Spørsmål 2: Hvor mye bruker, i kroner Trondheim kommune på kjøp fra vikar/ 
bemanningsbyrå innen helse/velferdsområdet i 2019?  
Svar: Helse- og velferd kjøpte i 2019 tjenester fra vikar/bemanningsbyrå for til sammen 52,8 
millioner kroner. Det er fordelt på følgende måte mellom tjenesteområdene: - Helse og 
omsorg: 50,2 millioner kroner - Bo- og aktivitetstilbud: 2,3 millioner kroner - Psykisk helse og 
rus: 0,291 millioner kroner - Kvalifisering og velferd: 0,015 millioner kroner.  
 

Spørsmål 3: Hvor mye bruker, i kroner Trondheim kommune på kjøp fra vikar/ 
bemanningsbyrå innen oppvekstområdet i 2019?  
Svar: Oppvekst og utdanning kjøpte i 2019 tjenester fra vikar/bemanningsbyrå for til 
sammen 66,7 millioner kroner. Det er fordelt på følgende måte mellom tjenesteområdene: - 
Skole: 5,4 millioner kroner - Barnehage: 51,0 millioner kroner - Barne- og familietjenesten: 
10,3 millioner kroner.  
 

Vikarbyrå brukes mest av oppvekst og utdanning og helse og velferd. Vikarbyrå er et 
supplement til bruk av egne vikarer og merarbeid av egne ansatte. Helse og velferd 
organiserer tjenester gjennom hele døgnet, uka og året, mens barnehage og skole 
organiserer sitt tilbud på dagtid. Innleie, enten fra egne ansatte eller vikarbyrå gjøres for å 
sikre tilstrekkelig bemanning ved fravær.  
 

Innenfor Oppvekst og utdanning er det barnehage som har mest innleie fra vikarbyrå. 
Først og fremst gjelder dette innleie av vikar i forbindelse med korttidsfravær. Sykefraværet i 
barnehagene er svært varierende i løpet av året. Høyest fravær forekommer i 1. og 4. 
kvartal. I disse periodene kan det være behov for mange vikarer i enhetene per dag, mens 
vikarbehovet i sommerhalvåret er betydelig lavere. Ved fravær der det er behov for vikarer, 
leier barnehagene ofte inn vikarer bare deler av dagen. Dette gjør at utgiftene til vikar blir 
redusert, samtidig som man dekker opp den delen av dagen som er mest sårbar.  
 

Med mål om redusert vikarbruk, har bystyret vedtatt at det skal iverksettes et to-årig 
forsøk med toppet bemanning i ti kommunale barnehager, med oppstart januar 2021. 
Kommunedirektøren kommer med en sak høsten 2020 om hvordan dette skal gjennomføres.  
 

I saken «God beredskap med robust arbeidskraft i kommunal regi» peker 
Kommunedirektøren på behovet for endring og at dette må skje på hver enkelt enhet nært 
de tjenestene som skal gis. Det er viktig å styrke partsamarbeidet for å øke heltid og 
organisere tjenestene slik at det nødvendig kompetanse gjennom hele uka og året.  
 



 

Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 og Trondheimsmanifestet 2019 –  
Brev 18.11.20 fra strategigruppa i den faglige alliansen bak Trondheimsmanifestet 2019 til gruppelederne for politiske partier i bystyret 

 

 

7 

Spørsmål 4: Det er noe bruk av merarbeid eller arbeid ut over fast stilling i kommunen i 
2019, hvor mye utgjør dette i kroner?  
Svar: I 2019 var det regnskapsført 72,7 millioner kroner i overtid. Overtid innenfor 
selvkostområdene er da holdt utenfor. Innen turnusbaserte er det også merarbeid for 
deltidsansatte for å øke sin stilling til 100 %. Vi viser til kapittel 13.4 i hvor denne 
problemstillingen er berørt.  
 

Bystyret vedtok i sak 60/20 Kvalitetsmelding for eldreomsorgen at kommunen skal øke 
andelen heltidsansatte ved å fortsatt kun lyse ut hele stillinger samt redusere ufrivillig deltid 
blant faste ansatte gjennom å tilby deltidsansatte den stillingen de faktisk jobbet de siste 12 
mnd jamfør vilkårene i AML §14-4 a. Kommunedirektøren er i gang med en kartlegging og 
foreløpige beregninger for Helse og omsorg viser at dette utgjør omtrent 90 årsverk med en 
estimert lønnskostnad på 55 millioner kroner. Enhetene har ikke muligheter til å dekke 
denne kostnaden innenfor enhetens rammer og vil kreve en stor omlegging av tjenestenes 
organisering. Det vil påvirke enhetenes behov for fleksibilitet og vil berøre alle ansattes 
arbeidstid. Kommunedirektøren har ikke funnet midler til å gjennomføre tiltaket. 
 

FASTE ANSETTELSER OG HELTID 
Krav nr. 2 
Vil ditt parti 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? 
Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP (5), KrF (1), PP (3), V (3), H (14 - 
forutsatt budsjettmessig dekning)) = 49 / 63(?) av 67 representanter. 

Helse- og velferd og Oppvekst og utdanning kjøpte i 2019 tjenester fra vikar / 
bemanningsbyrå for til sammen 119,5 millioner kroner, jf. tall fra finansdirektør 
Løberg. Det er derfor økonomisk handlingsrom for gradvis å iverksette ordningen 
med toppet bemanning på flere enheter, for å dekke fravær med faste ansatte i 
stedet for innleie fra vikarbyrå. 
 

Krav nr. 4 
Vil ditt parti kreve at heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen økes til minst 60 % 
innen 2023, og at dette skjer ved en årlig styrking av driftsbudsjettet? 
Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP (5), KrF (1), PP (3), V (3), H (14) = 63 
av 67 representanter. 
 
Dagens nivå er rundt 40-tallet i prosent, og det sikrer verken en lønn å leve av eller gode kommunale 
tjenester knyttet til kontinuitet og opplevd kvalitet.  
 

Skal heltid bli en regel i hele arbeidslivet må dette sikres i årlige budsjettprosesser, 
altså en styrking av driftsbudsjettet. 
 

HELSE OG VELFERD 
Krav nr. 12 
Vil ditt parti øke bemanningen med planlagt kompetanse i det kommunale helsevesenet til 
samme nivå som andre norske storbyer? 



 

Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 og Trondheimsmanifestet 2019 –  
Brev 18.11.20 fra strategigruppa i den faglige alliansen bak Trondheimsmanifestet 2019 til gruppelederne for politiske partier i bystyret 

 

 

8 

Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP (5), KrF (1), PP (3), V (3), H (14) = 63 
av 67 representanter. 
 
Dette betyr flere sykepleiere, vernepleiere, og helsefagarbeidere i årlig økning i kommunale 
budsjettplaner. Blant ASSS kommunene er Trondheim en av de kommunene som har prioritert 
eldreomsorgen lavest (KS ASSS-rapport 2015). Trondheim kommune har et utgiftsnivå som ligger ca. 
150 millioner under ASSS-kommunene (tall fra Eldreplanen i TK).  
 

Den ferske rapporten fra kommunerevisjonen om bemanningsproblemer i helse 
stadfester behovet for økt fokus på rekruttering og kompetanse. Dette må 
hensynstas i budsjettet for 2021. 
 

Krav nr. 13.  
Vil ditt parti 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? 
Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP (5), KrF (1), PP (3), V (3), H (14) = 63 
av 67 representanter. 
 
Innen BOA er det mange mennesker som er avhengig av et tilstrekkelig tilbud fra kommunen for å 
oppnå god livskvalitet. Budsjettforslaget som nå foreligger gir ikke de midlene området har behov 
for, og stiller enhetene i en posisjon hvor bemanningen er på et minimum.  
 
Det er en «bølge» med unge som snart blir voksne, og det fører til at det blir en økning i antall per-
soner som mottar tjenester innenfor det planlagte budsjettet. Dette vil i neste omgang påvirke 
tjenestekvaliteten dersom flere skal få tjenester innenfor de planlagte rammene. I tillegg er 
rammene allerede slik at bemanningen er lav i utgangspunktet. En økning i antall brukere som ikke 
følges av en økning i budsjett vil føre til dårligere tjenester, mer stillesitting og et dårligere tilbud til 
mennesker som er avhengig av tjenestene innen BOA.  
 
I kommunedirektørens budsjettforslag understrekes satsning på kompetanse som viktig. Dette 
ønsker vi velkomment, men målet med rekruttering av ansatte med bedre fagkompetanse er å bedre 
tjenester til brukergruppa, ikke spare penger. Brukerne trenger fremdeles tett personaloppfølging. 
 
HØP beskriver nå reduserte kostnader i forbindelse med bedre tilpassede boliger. 
Trondheimsalliansen er positiv til bedre tilpasning til enkelte, samtidig som vi er bekymret for at det 
betyr større boliger hvor mange bor under samme tak og som kan vanskeliggjøre personlige tilpas-
ninger og behov for den enkelte beboer. Vi ønsker ikke at det legges opp til mini-institusjoner. Trond-
heimsalliansen har vansker med å se for seg at budsjettet legger til rette for at mål og indikatorer 
med fokus på individuelt tilpasset jobb/aktivitetstilbud skal kunne oppfylles med dagens rammer.  
 
Tilbudene gis i dag i stor grad som gruppetilbud. I boligene er det ikke alltid like enkelt med 
individuelt tilpassede tjenester, da bemanning og behov for tilsyn gjør at mye må samkjøres også her 
for å få kabalen til å gå opp.  
 
15 millioner skal brukes til ekstra ressurskrevende brukere, men det forutsettes at en finner mindre 
ressurskrevende løsninger for noen tjenestemottakere. Dette fører til en stor bekymring for at denne 
satsingen går ut over de menneskene som ikke sier ifra på samme måte, men som selvfølgelig også 
har både krav på og behov for gode tjenester.  
 



 

Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 og Trondheimsmanifestet 2019 –  
Brev 18.11.20 fra strategigruppa i den faglige alliansen bak Trondheimsmanifestet 2019 til gruppelederne for politiske partier i bystyret 

 

 

9 

Trondheimsalliansen ber politikerne innfri kravet alle partiene krysset ja på. 
Budsjetter bedre enn ASSS nivå og muliggjør individuelle tilpasninger og 
meningsfulle og verdige tilbud innen bo- og aktivitetstilbudene. 
 

BETRAKTNINGER RUNDT OMRÅDET OPPVEKST OG UTDANNING. 
 
En rekke medieoppslag i Adresseavisen og andre media de siste månedene har vist hvor dramatisk 
den økonomiske situasjonen er for skoler, barnehager, barnevern, støttesystemene og TROVO. En 
rekke av skolene klarer ikke å innfri minstenorm for lærertetthet. Laget rundt eleven med 
miljøarbeidere og miljøterapeuter har forvitret, og det spesialpedagogiske tilbudet har blitt kuttet de 
siste årene.  
 
Utdanningsforbundet har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen, datert 23.10.20, på 
bakgrunn av denne situasjonen. Støttesystemene har lange ventelister som innebærer lovbrudd, 
barnehagene har stort behov for økt bemanning og voksenopplæringa har mottatt beskjed om 
forslag til kutt på til sammen 50 årsverk.  
 
Vi står i en ekstraordinær situasjon der koronapandemien krever mye av oss alle, og der det er 
utfordrende å løse lovpålagte oppgaver innenfor eksisterende økonomiske rammer. De stramme 
budsjettene i oppvekstsektoren de siste årene har gjort at alt er kuttet til beinet.  
 
Vi oppfordrer derfor ansvarlige politikere til å se på alle muligheter som er aktuelle i krisetid for å 
finne friske midler til sektoren. Underfinansiering av oppvekstfeltet er å slå bein under fellesskolen, vi 
forventer nå at politikere nå tar ansvar for forsvarlig budsjetter til oppvekstsektoren, jfr. de fire 
kravene i Trondheimsmanifestet 2019, nr. 17, 20, 21, 47: 
 

OPPVEKST – SKOLE – LAGET RUNDT ELEVEN 
Krav nr. 17.  
Vil ditt parti kreve minimum to miljøterapeutstillinger med krav om sosialfaglig kompe-
tanse i alle trondheimsskolene uten at det går på bekostning av andre yrkesgrupper? 
Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP (5 - forutsatt budsjettmessig 
dekning), KrF? (1), PP (3), H (14 - forutsatt budsjettmessig dekning) = 40 / 60? av 67 
representanter. 
 
Skolen er en av våre viktigste sosialisering- og læringsarenaer og må være et godt sted å være for 
alle barn.  
Trondheim kommune har vedtatt en oppvekststrategi med vekt på å skape sterke, inkluderende 
fellesskap for barna som vokser opp i kommunen.  
Skolen må ha nok voksne med riktig kompetanse som kan identifisere og å følge opp enkeltelever 
og klassemiljø. Miljøterapeutene er sosialarbeidere med en nøkkelrolle i forhold til det psykososiale 
arbeidet i skolen. Miljøterapeutene skal ikke erstatte læreren, men bidra med sin kompetanse inn i 
skolen slik at flere elever opplever å bli sett. Miljøterapeutene må ha tid til å bistå læreren, klassen 
og enkelt elever utover det rent skolefaglig tilbudet.   
Trondheim kommune er avhengig av å satse på sosialfaglig kompetanse inn i skolen for å, sammen 
med lærerne, bidra med kompetanse på hvordan man bygger sterke barnefellesskap, forebygger 
utenforskap, følger opp enkeltelever og fremmer inkludering av alle både i og utenfor klasserommet.  
 
For å bygge sterke barnefellesskap, følge opp den enkelte og forstå både enkeltbarn og gruppers 
uttrykk trenger skolene sosialarbeidere med kompetanse på barns uttrykk og sosiale miljø. Spesielt 
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nå under korona har vi sett hvor viktig sosiale fellesskap er for hvert enkelt barn og på hver enkelt 
skole. Barn trenger støtte i hverdagen og rask hjelp.  
 

I den politiske samarbeidsplattformen (AP, SV, MDG, SP) for perioden understrekes 
viktigheten av tverrfaglige team med sosialfaglig kompetanse på hver skole. Dette 
har også vært en viktig sak for Trondheimsalliansen i sine krav til politikerne. 
Trondheimsalliansen etterlyser den nødvendige satsingen på sosialfaglig kompe-
tanse inn i skolen, slik at de sammen med lærere og andre yrkesgrupper kan bygge 
laget rundt eleven, styrke de sterke barnefellesskapene og se og støtte enkelt elever 
som sliter med skolevegring, utageringsproblematikk eller andre utfordringer som 
står i veien for en trygg og god skolehverdag.   
 

OPPVEKST - SKOLE 
Krav nr. 20.  
Vil ditt parti opprettholde retten til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og sikre at 
tilbudet blir utført av spesialpedagoger i skoler og barnehager? 
Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP? (5), KrF (1), PP (3), V (3), H (14) = 58 
/ 63? av 67 representanter. 
 
Nordahl-rapporten (2018) foreslår å fjerne retten til spesialundervisning, jf. piloter knyttet til dette i 
Trondheim kommune. Dette svekker rettighetene til de barna som trenger mest hjelp. Vi mener det 
er viktig å opprettholde dagens individuelle rett til spesialundervisning. Dette for å sikre at barn får 
den spesialpedagogiske hjelp/opplæring som de har behov for, også i tider hvor 
kommuneøkonomien er dårlig.  
Erfaringer med en slik ordning fra Danmark har vist at det er de svakeste gruppene som har mest å 
tape om retten blir fjernet.  
Trondheim kommune må være faglig oppdatert på hva som er god spesialundervisning i praksis, og 
må sørge for at tilbudet gis av kvalifisert voksne.  

Den juridiske retten til spesialundervisning må ikke fjernes. For å sikre kvaliteten på 
spesialundervisningen må den utføres av spesialpedagoger. Alle barn har krav på et 
likeverdig tilbud.  
 

OPPVEKST – BARNEHAGE 
Krav nr. 25. 
Går ditt parti inn for at bemanningsnormen skal være gjeldende i hele barnehagens 
åpningstid? 
Kravet støttes av: SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP (5 - forutsatt budsjettmessig dekning), KrF (1), 
PP (3), V (3), H (14) = 41 / 46? av 67 representanter. 
 
Barnehagens bemanning har tidligere ikke vært regulert i lovverket. Allerede i 2012 pekte Øie-
utvalget på dette som en svakhet. 
Barnehagene har nå fått en bemanningsnorm, noe som er et viktig skritt i riktig retning, men 
normen må justeres og forbedres slik at alle barn i Norge får et likeverdig og godt barnehagetilbud.  
En barnehage som er åpen 11 timer per dag har en åpningstid som er 22 prosent lenger enn de som 
har åpent i ni timer. Med like mange ansatte per barn vil bemanningen være langt dårligere i 
barnehagen med lengst åpningstid. Vi krever derfor at normen skal gjelde i hele åpningstiden. 
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OPPVEKST – BARNE- OG FAMILIETJENESTEN (BFT) 
Krav nr. 30.  
Vil ditt parti gå inn for en bemanningsnorm i barnevernsadministrasjonen på maks 9-15 
barn per saksbehandler? 
Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), KrF? (1), PP (3), V (3), H (14 - forutsatt 
budsjettmessig dekning) = 43 / 58? av 67 representanter. 
 
Etter mange år med stor turnover innen barnevernsadministrasjonen var en samlet Trondheims-
allianse svært positiv til at de fleste politiske partiene anerkjente viktigheten av tid til å gjøre en god 
jobb i barnevernet, og at barnevernsadministrasjonen må styrkes. Dette viste politikerne ved å 
forplikte seg til krav nr. 30 i Trondheimsalliansen, samt å synliggjøre dette som en viktig opptrapping i 
samarbeidspartienes (AP, SV, MDG, SP) politiske plattform.  
 
Barnevernet i Trondheim er i ferd med å gjøre et stort løft, med dyktige ansatte og ledere som 
sammen jobber med gjennomføring av oppvekst- og barnevernstrategien i praksis. I tillegg kommer 
barnevernsreformen som krever at kommunen er klar og godt utrustet til å sette denne ut i live, og 
som gir kommunen større ansvar for både økonomi og tiltak. 
  
Oppbemanninga er nødvendig for å arbeide bedre og tettere på familiene og for å realisere bedre 
samarbeid ut mot samarbeidspartnere og innad i BFT. Med en opptrapping vil vi beholde dyktige 
ansatte møte barnevernsreformen og realisere strategiene på en god måte.  
 
Opptrappingsplanen er allerede satt i gang på en av fire bydeler, samt at de andre tre bydelene har 
fått en stilling hver. 
 

Trondheimsalliansen forventer at familiene og barna som trenger hjelp av 
barnevernet prioriteres med full opptrapping og likeverdige tilbud på alle bydeler 
gjennom budsjettet og fra januar 2021.  
 

BYPLANLEGGING 
Krav nr. 34.  
Vil ditt parti 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? 
Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP (5), KrF (1), PP (3), V (3), H (14) = 63 
av 67 representanter. 
 
Valøya sentralanlegg er fra 1964 og kan i dag ikke anses for å tilfredsstille dagens krav, hverken for 
drift eller for personalet. Videre må bygningsmassen anses som så uhensiktsmessig at sanering av 
dagens anlegg er løsningen, uansett hvor sentralanlegget vil ligge. 
 
Rambølls konseptanalyse (2019) går så langt at den konkluderer med at det haster å få på plass et 
nytt anlegg og at et nybygg er den eneste troverdige løsningen. Rapporten har vurdert tilstanden på 
dagens anlegg og analysert beliggenhet for anlegget. Videre har den bygd videre på Multiconsult sin 
rapport fra 2017 med hensyn til arealbehov. 
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Bydrift ivaretar kritisk infrastruktur. Både verksted og garasjering kan medføre problemer for å 
ivareta disse funksjonene. Dårlig garasjering kan medføre forsinket utrykning. Verkstedforholdene 
kan medføre lengre ståtid og føre til problemer for beredskap. 
 
Trondheim Bydrift internt har jobbet videre med arealanalyse og har fra høsten 2020 satt i gang et 
arbeid med gjennomføre ROS-analyse ved alle aspekt ved Valøya sentralanlegg. 
 

INTEGRERING – INNVANDRERE/FLYKTNINGER 
Krav nr. 47.  
Vil ditt parti 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? 
Kravet støttes av: AP (17), SV (8), Rødt (5), MDG (7), SP (5), KrF (1), PP (3), V (3), H (14 - 
forutsatt budsjettmessig dekning) = 49 / 63? av 67 representanter. 
 
Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Loven skal videre legge til rette for at 
asylsøkere raskt får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv.  
 
Kommunen sørger for introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere som er bosatt i 
kommunen. Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende 
kvalifisering. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi 
grunnleggende innsikt i norsk arbeidsliv, forberede for deltakelse i yrkeslivet. Programmet skal være 
helårlig og på full tid. Det skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeids – eller 
utdanningstrettede tiltak.  
 
Programmet kan vare i inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når det vil styrke den 
enkeltes mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning, eller styrke muligheten for å nå 
målsettingen i den individuelle planen, kan programmet forlenges til inntil tre år. Praksis i Trondheim 
kommune er at det sjeldent eller aldri innvilges et tredje år.  
 

Det er viktig at man anerkjenner behovet for individuelle vurderinger av om det er 
behov for et tredje år i program, da de som arbeider i program sier at dette ofte 
ville bedre muligheten for overgang til arbeidsliv. Alternativet til et tredje år i 
program blir altfor ofte sosialhjelp og andre mindre kvalifiserende tiltak. 
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