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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT - INNTEKTSSIDA 
Vil ditt parti tilbakeføre netto utbytte fra Kraftfondet fra investering til drift og velferdstjenester? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP  X Avkastning fra kraftfondet variere stort fra år til år og er avhengig av 
hvordan aksje og obligasjonsmarkedet. Å bruke avkastning til drift er 
uansvarlig ovenfor ansatte og velferdstilbudet. 

• IKKE politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015.  

• Kravet støttes av: SV (4), Rødt (2), MDG (5), PP 
(2) = 13 av 67 representanter 

• Politisk støtte for kravet: NEI 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

 
 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X  Men det må vurderes for hvert budsjett om dette er hensiktsmessig. 
Det kan i noen tilfeller være dumt å styrke drift ved bruk av 
engangsbeløp som kanskje ikke kan følges opp i neste budsjett. 

SP  X Senterpartiet ønsker ikke å bruke engangsmidler til drift av tjenester. 

Krf  X  

Pensjonistpartiet X   

Venstre  X Vi vil bruke utbyttet fra kraftfondet til å bygge skoler, eldreboliger, 
sykehjem og nødvendig infrastruktur som sikrer velferden. 

H  X Høyre vil bruke utbyttet fra kraftfondet til å bygge skoler, 
eldreboliger, sykehjem og nødvendig infrastruktur som sikrer 
velferden. Høyre vil presisere at uavhengig av om man svarer ja eller 
nei på dette spørsmålet, vil det over tid gå akkurat like mye penger til 
velferdstjenester i Trondheim fra kraftfondet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Toppet bemanning fungerer godt. Dette må rulles gradvis ut i flere 
enheter. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H usikkert 
(14) = 49 / 63(?) av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

 
 
 
 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X  Vi ønsker å bruke ordningen toppet bemanning innen flere området i 
kommunen. Spesielt ønsker vi å bruke den innen helse og velferd og 
oppvekst. 

SP X   

Krf X  Der det er mulig ut fra økonomiske hensyn. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Ja, vi ønsker flere prøveprosjekter med toppet bemanning og å øke 
grunnbemanninga. 

H X 
(Usikkert) 

 Ordningen har ifølge rådmannen ikke fungert etter hensikten. Høyre 
gikk likevel inn for å forlenge ordningen, fordi vi ønsker å se effekt 
over lengre tid. Det kan imidlertid være aktuelt å heller prioritere 
andre tiltak, for eksempel økt grunnbemanning, men dette vil vi 
vurdere i lys av erfaringene med tiltaket. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 støtte at alle ledige stillinger i Trondheim kommune skal lyses ut i hele stillinger? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Utlysning av deltidsstillinger skal begrunnes. • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

 
 
 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  I utgangspunktet ja, men kan avvike ved behov når avtale med lokalt 
tillitsvalgte foreligger. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 kreve at heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen økes til minst 60 % innen 2023, og at dette skjer ved en årlig styrking 
av driftsbudsjettet? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Trondheim Ap har som mål at 75% av kommunale stillingene i Trondheim 
kommune skal være heltidsstillinger innen 2023. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Vi ønsker hele og faste stillinger, men alt er avhengig av både gode 
turnusavtaler slik at helgebemanningen går opp med hele faste stillinger, og 
økonomisk forsvarlighet i bunn. Dersom en forsvarlig helgebemanning ikke 
kan løses med ansatte i 100% stilling må vi bruke også ansatte med annen 
stillingsprosent. 

Krf X  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. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Ha som mål å øke til 60 %. Dette kan gjennomføres uten økning i 
driftsbudsjettet, men i tett samarbeid mellom politikere, 
administrasjon og de tillitsvalgte. 

H X  Heltidsandelen i helse og velferd, som har tyngst innslag av turnusbaserte 
enheter, er i dag ca. 46 %. Høyre mener at det særlig innen pleie- og 
omsorgstjenestene må jobbes mer med heltidskultur og fortsatt 
opptrapping av grunnbemanning. Høyre er også åpen for å se på alternative 
turnuser. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: FASTE ANSETTELSER OG HELTID 
Vil ditt parti støtte øremerking av penger til ansatte som frivillig jobber ekstra helg utover norm? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Det må gjøres attraktivt og ta ekstra helgevakter. • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG? (5), SP? (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) 
= 56 / 63(?) av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

 
 

SV X  Forutsetter at det løses innenfor AML. 

Rødt X   

NKP X   

MDG X X Usikker på dette, vi ønsker ikke å bidra til økt overtid. 

SP X  Vi ser på dette som et budsjettspørsmål, men er positive til ordninger 
som løser utfordringer i helge-jobb i samarbeid med tillitsvalgte. 
SP er enig i kravet forutsatt budsjettmessig dekning. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Vil åpne for fleksible arbeidstidsordninger og turnusordninger der det 
lokalt er ønske om det. 

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 at Trondheim bydrift skal opprettholdes som kommunal enhet og skal fortsette å drifte i egenregi vann og avløp, veg, idrett, 
park og friluftsliv? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), V (4), H (14) = 47 / 61 
av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet  X  

Venstre X   

H X  Trondheim bydrift bør bestå som en egen enhet og løse de langt 
fleste driftsoppgaver av det slaget, men det forbehold at eksempelvis 
snøbrøyting kan settes ut til mindre kontraktører. Vi holder også 
muligheten åpen for at drift av ulike anlegg og turstier kan settes ut 
til frivillige organisasjoner, eller til sosiale entreprenører og sosiale 
tiltak. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: ANBUD / KONKURRANSEUTSETTING / PRIVATISERING 
Vil ditt parti hindre at kommersielle aktører får drive kommunale velferdstjenester? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar – 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2) = 43 av 67 
representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet ønsker å øke andelen med ideelle som driver i 
samarbeid med kommunen. Men vi kommer ikke til å aktivt gå inn for 
å kjøpe opp private barnehager feks. 

Krf X   

Pensjonistpartiet  X  

Venstre  X Venstre mener at velferdstjenestene i all hovedsak skal drives av 
kommunen. I dag driver ideelle organisasjoner viktige tjenester. Det 
ønsker vi fortsatt. I noen tilfeller driver private for eks. barnehager. 
Det vil vi fortatt tillate. 

H  X Høyre vil i valgperioden ikke konkurranseutsette med pris som 
kriterium. Vi vil stille de samme krav til arbeidstakers lønn og 
rettigheter. Vi mener det må være åpent for å konkurrere kvalitet og 
innhold. Det vil åpne for erfaringsutveksling, ulike løsninger og skape 
bedre tjenester. Noen tilbydere utenfor kommunen vil også kunne 
yte tjenester som kommunen ikke yter allerede. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: STYRING, MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI 
Vil ditt parti videreføre 3-parts-avtalen mellom rådmannen, ordfører og ansattes organisasjoner? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

 
 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre ønsker et tillitsfullt samarbeid mellom kommunen og 
arbeidslivets organisasjoner. Politisk ledelse må være tettere på enn i 
dag. Høyre mener det er et stort potensial for økt samarbeid mellom 
arbeidsgiver, arbeidstager og arbeidstagerorganisasjonene i 
Trondheim. Både for å få ned sykefraværet, bedre HMS, og øke 
kvaliteten på kommunale tjenester. Potensialet er stort både på 
kommunalt nivå og lokalt ute på enhetene. Høyre viser her spesielt til 
intensjonene i den nye IA-avtalen. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: LÆRLINGER 
Støtter ditt parti at antall lærlinger pr. år økes til 250? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Kommunen har i dag krav om 1 lærling pr. 1000 innbygger. Dette 
innfrir kommunen i dag. Vi får tilbakemeldinger på at det er 
utfordringer og tilby jobb etter endt læretid, dette innenfor oppvekst 
og helsefag. Der kommunen skal gjøre et løft er innenfor de «små» 
fagene i kommunen, eks kontor og servicefaget, kommunikasjon, og 
«bydrifts» fagene. Her må inntak av lærlinger dobles. Usikker på hva 
dette utgjør økning pr. 1000 innbygger 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Og ønsker å utvide lærlingeordninger til å omfatte flere yrkesgrupper 
i kommunen. I utgangspunktet bør en kommunal enhet kunne ha 
minst en lærling. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 – KOMPETANSEHEVING KOMMUNALT ANSATTE 
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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Når det gjelder lønnskompensasjon, må dette sees i forhold til 
kommunens behov for kompetansen. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: SENIORPOLITIKK – KOMMUNALT ANSATTE 
Vil ditt parti arbeide for en seniorpolitikk som gir seniorer kortere arbeidstid, 80 % arbeidstid med 100 % lønn, for å kunne stå lenger i 
arbeid? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP   Vi ser på seniorer som en resurs som er viktig for kommunen med sin kompetanse, 
og ønsker å legge til rette for at flest mulig står i arbeid Arbeiderpartiet er villig til og 
se på ulike løsninger for og oppnå dette. 
Tja. Dette kan være et tiltak som kan virke, men andre bør også vurderes. 

• IKKE avklart om politisk flertall for å innfri 
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter 
kommunevalget 2015. 

• Kravet støttes av: AP? (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), KrF? (2), PP (2), H (14) = 27 / 
57 (?) av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: ? 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X  Ja, for de som ønsker det. Vi vil at dette kan være en ordning for ansatte med behov 
for det, ikke bare basert på alder. 

SP   Senterpartiet ønsker en god seniorpolitikk. Det er en forutsetning at det i samarbeid 
med tillitsvalgte må avklares hvilke løsninger som er best, og at disse skal være i 
samsvar med gjeldende budsjett. 

Krf   Seniorer er en sammensatt gruppe. Vi vil arbeide for ordninger med redusert 
arbeidstid, og bedre tilrettelegging for de som ønsker å opprettholde full stilling. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre  X Vi er åpen for spesielle seniortiltak, men vil ikke binde oss til en bestemt modell. 

H X  Høyre gikk imot å avskaffe seniortillegget i 2009, og foreslo å gjeninnføre det 
allerede ved behandlingen av Trondheim kommunes arbeidsgiverpolitikk for 2010–
2015, men ble nedstemt av de rødgrønne partiene. Høyre er åpne for både redusert 
arbeidstid og kompetansebygging som seniortiltak, men forutsetter at tiltakene 
beror på hva som passer best for den enkelte. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: HELSE OG VELFERD 
Vil ditt parti øke bemanningen med planlagt kompetanse i det kommunale helsevesenet til samme nivå som andre norske storbyer? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Trondheim ligger høyes av storbyene når det gjelder fagutdanning i 
det kommunale helsevesenet. Arbeiderpartiet vil fortsatt fokus på 
dette. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet ønsker å styrke grunnbemanningen innen området 
helse og velferd. Men nivået skal være det vi som kommunen mener 
er riktig og ikke et snitt tall som kommer fra andre kommuner. Men vi 
er for styrking av grunnbemanning. 
SP utfordrer fagbevegelsen på bruk av ASSS tall. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre har støttet opptrappingen i eldreomsorgen de siste årene, i 
tråd med kommunens eldreplan, og vil fortsette med dette. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 et meningsfullt og verdig tilbud innenfor bo- og aktivitetstilbud, med 
budsjettering bedre enn ASSS- nivå, og at nødvendig bistand tilpasses den enkelte? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Det skal sikres at mennesker med utviklingshemming får et 
meningsfullt og verdig tilbud innenfor bo- og aktivitetstilbud. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet vil at bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede må 
ha forsvarlig bemanning, og sikre at beboerne får tilbud om 
aktivitets-, ferie- og fritidsaktiviteter. 

Krf X  Generell kommentar: Budsjettering skal ikke være styrt av hva de 
andre bruker på området, vi skal sikre gode tjenester. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Det er viktig å løfte dette området som har blitt forsømt av 
kommunen over lang tid. 

H X  Høyre har tatt opp tilbudet for de utviklingshemmede i våre 
alternative budsjetter i flere år, men ikke fått gehør hos de 
rødgrønne. Høyre mener det er nødvendig med ytterligere styrking 
av budsjettene, og at den pågående nedbemanningen er svært 
uheldig. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 støtte vedtak om minst en nattevakt pr. avdeling på helse og velferdssentre? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Arbeiderpartiet skal sørge for tilstrekkelig bemanning på helse og 
velferdssentrene, også på natt. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
61 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet ønsker en forsvarlig bemanning både natt og dag. 
Hvilken bemanning dette er kan variere fra sted til sted og 
sammensetning på hvem som bor på avdelingene. Vi ser på dette 
som et budsjettspørsmål. 
SP er enig i kravet forutsatt budsjettmessig dekning. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 støtte krav om at ingen syke og gamle skal dø alene ved forventet dødsfall uansett tid på døgnet innen kommunens helse og 
velferdstjenester? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: HELSE OG VELFERD 
Vil ditt parti jobbe for å ivareta en tilstrekkelig bemanning i kommunens førstelinje og på den måten sikre tilgjengeligheten av de 
kommunale tjenestene for alle byens innbyggere? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre har vist i våre alternative budsjetter hvordan 
grunnbemanningen av sykepleiere og normtallene for lærere i 
klasserommet og pedagoger i barnehagene kan oppfylles. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 – LAGET RUNDT ELEVEN 
Vil ditt parti kreve minimum to miljøterapeutstillinger med krav om sosialfaglig kompetanse i alle trondheimsskolene uten at det går på 
bekostning av andre yrkesgrupper? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  AP vil ansette flere helsesøstre og sosialfaglig personell på skolen, flytte folk 
fra barne- og familie-tjenesten ut i skolene, og gjøre helsestasjonene mer 
tilgjengelige for ungdom. Vi vil også ansette skolepsykologteam i byens 
ungdoms- og videregående skoler. Helsesøster skal være tilstede hver 
eneste dag på alle ungdoms- og videregående skoler i Trondheim. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), KrF? (2), PP (2), H? (14) = 41 /  
59? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet ønsker å styrke teamet rundt elevene, som må være tilpasset 
behovene på den enkelte skole. Vi ønsker derfor ikke at hvilken kompetanse 
som er i tillegg skal defineres av politikere i bystyret, men av skolen lokalt ut 
fra hvilke behov skolen ser at de har. Men vi ønsker at det skal bygges på 
den kompetansen og de ansatte vi har i dag, men helt klart ønsker vi en mer 
flerfaglig skole. SP er enig i kravet forutsatt budsjettmessig dekning. 

Krf   Vi vil kreve flere miljøterapeuter med sosialfaglig kompetanse i 
Trondheimsskolene, uten at det går på bekostning av andre yrkesgrupper. 
Antall stillinger må følge behovet på skolen. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre  X Det er viktig med flere yrkesgrupper inn i skolen, som blant annet 
miljøterapeuter. Vi vil arbeide for dette, men å låse det fast til to 
miljøterapeuter er rigid. Det er viktig også med feks helsefagarbeidere. 

H X  Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å oppfylle kravet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 – LAGET RUNDT ELEVEN 
Går ditt parti inn for at Trondheim skal oppfylle den nasjonale normen med en helsesykepleier pr. 300 elever på barnetrinnet? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP   AP vil Styrke skole helsesøstertjenesten og gi 
henvisningsmuligheter. AP vil bygge sterke lag rundt eleven med flere 
yrkesgrupper i skolen, i tillegg til lærere. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP? (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
35 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet ønsker å styrke skolehelsetjenesten og jobbe mer 
tverrfaglig og flerfaglig på og rundt skolen. Dette krever mye mer 
samarbeid på tvers enn vi har i dag. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Regjeringen har trappet opp det forebyggende helsearbeidet overfor 
barn og unge, men de rødgrønne i Trondheim har dessverre ikke 
utnyttet de statlige tilskuddene til flere helsesykepleiere godt nok. 
Dette har Høyre også påpekt i våre alternative budsjetter. Vi har også 
gått inn for en digital helsesykepleiertjeneste som et supplement. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 ytterligere reduksjon i undervisningstid til kontaktlærere, slik at de får tid til å følge opp hver enkelt elev? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Det bør være et miljøteam på hver skole med flerfaglig kompetanse. 
Redusere undervisningstid for kontaktlærere. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), KrF? (2), PP (2), V (4), H (14) 
= 59 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet mener at dette er en sak for tariffavtalene, og 
forhandlingene som foregår mellom arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjonene. Vi ønsker at lærerens tid må brukes til 
pedagogisk arbeid og oppfølging av elevene, mens det tas i bruk 
andre fagressurser til å ta administrative oppgaver. Det er viktig for 
Senterpartiet at arbeidstiden i skolen skal organiseres slik at 
pedagogisk og faglig kompetanse blir brukt mest mulig. 
SP er enig i kravet forutsatt budsjettmessig dekning. 

Krf X  Vi vil først prioritere flere miljøterapeuter i skolen, som også vil føre 
til at hver elev får god oppfølging. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre legger til grunn at den undervisningstiden som kontaktlærerne 
fritas fra, dekkes opp av andre lærerkrefter, så elevenes timetall blir 
det samme. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 opprettholde retten til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og sikre at tilbudet blir utført av spesialpedagoger i skoler 
og barnehager? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Det bør være et miljøteam på hver skole med flerfaglig kompetanse. • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
61 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: ? 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X X Senterpartiet ønsker et prøveprosjekt basert på konklusjonene til 
Nordahl-utvalget. Alle barn skal ha, og har rett på undervisning 
tilpasset sitt behov. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre ønsket et løft for tidlig innsats. Den spesialpedagogiske hjelpen 
må fornyes, så innsatsen settes inn mye tidligere, og alle elever får 
hjelp av kvalifiserte fagfolk til å mestre lesing, skriving og regning. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 - SKOLE 
Vil ditt parti gå inn for at bevilgninger til skoleledelsesressurs er tilsvarende eller bedre enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  AP vil Bygge sterke lag rundt eleven med flere yrkesgrupper i skolen, i 
tillegg til lærere. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), PP (2), V (4), H? (14) = 47 / 61? 
av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  For Senterpartiet er det i viktig at arbeidstiden i skolen organiseres 
slik at pedagogisk og faglig kompetanse utnyttes best mulig. 
Skoleledelsesressursene må styrkes ved den enkelte skole. 

Krf  X Generell kommentar: Budsjettering skal ikke være styrt av hva de 
andre bruker på området, vi skal sikre gode tjenester. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å oppfylle kravet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 - SKOLE 
Går ditt parti inn for utvikling av flere alternative læringsarenaer for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær 
undervisning/ordinært skoletilbud? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Levert privat forslag på dette i bystyret i april. • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 – SKOLE – SFO 
Vil ditt parti gå inn for en gradvis innføring av gratis kjernetid i SFO? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), PP (2), V (4), H (14) = 59 / 61? 
av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP   Senterpartiet vil bedre moderasjonsordningene. Gratis kjernetid 
krever bevilgninger fra staten. 

Krf  X  

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Vi vil prioritere gratis kjernetid til de familiene som har lave inntekter 
og sliter med å ha eller få råd til SFO. 

H X  Regjeringen har hatt et prøveprosjekt med gratis kjernetid i SFO på 
Lilleby, Kolstad og Saupstad med oppløftende resultater. Gratis 
kjernetid for utsatte familier i hele Trondheim er en del av den SFO-
fornyelsen som Høyre går til valg på. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 – SKOLE – SFO 
Går ditt parti inn for å revidere vedtektene for SFO for å oppnå forsvarlig bemanning og kvalitet? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Innholdet og kvaliteten i SFO er viktig, rammeplan for SFO er under 
evaluering og kommer til politisk behandling 2019. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet mener vi har en god SFO i Trondheim i dag, den bygger 
på prinsippet om at barn skal ha muligheten til fri lek og utfolde seg i 
sin fritid. Vi ønsker å videreutvikle dette i fremtiden, og vil ikke ha en 
heldagsskole. 
SP utfordrer fagbevegelsen på at det er forsvarlig kvalitet i SFO i dag. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Vi har tatt initiativ i bystyret for å få på plass en rammeplan for SFO 
med krav til kvalitet. 

H X  Høyre ønsker en fornyelse av hele SFO-tilbudet i Trondheim med 

tettere samarbeid med skolen og egne kompetanseplaner. Dette har 

vi også tatt opp flere ganger i bystyret. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 
Går ditt parti inn for at bemanningsnormen skal være gjeldende i hele barnehagens åpningstid? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP  X Barnehagen har en åpningstid som er lengere en normal arbeidsdag, 
dette for at de som har barn i barnehagen skal ha muligheter til og 
bringe og hente. Viktig med godt pedagogisk tilbud fra 08:00-16:00. 
Om man ikke skal ansette mange deltidsansatte eller redusere 
åpningstiden så vil være færre ansatte morgen og ettermiddag for og 
få arbeidsdagen til og gå opp for de ansatte 

• IKKE avklart om politisk flertall for å innfri 
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter 
kommunevalget 2015. 

• Kravet støttes av: SV (4), Rødt (2), MDG (5), 
SP? (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 33 / 35? 
av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: ? 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Ja, men dette er et budsjettspørsmål, som er avhengig av midler 
tilgjengelig for å oppnå dette. 
SP er enig i kravet forutsatt budsjettmessig dekning. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Antagelsen om at det er få barn i barnehagen på begynnelsen og på 
slutten av dagen, stemmer ikke nødvendigvis. Høyre ønsker også at 
kommunen danner seg en oversikt over hvordan dette faktisk 
forholder seg i barnehagene. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 – BARNEHAGE 
Går ditt parti inn for minst en stilling som spesialpedagog per enhet utover ordinær bemanning? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP  X Trondheim AP vil arbeide for at det er tilgjengelig spesialpedagoger i 
alle barnehager i Trondheim. Bygge fremtidens barnehager med 
løsninger som dekker fremtidens pedagogiske behov. 

• IKKE avklart om politisk flertall for å innfri 
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter 
kommunevalget 2015. 

• Kravet støttes av: SV (4), Rødt (2), MDG (5), SP 
(2), KrF (2), PP (2), V (4), H? (14) = 21 / 35? av 
67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: ? 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Mener dette kan være et godt grep for å få ned andelen små vedtak 
og trolig redusere behovet for spesialundervisning lengre opp i 
skoleløpet. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Dette har vi foreslått i bystyret. 

H X  Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å oppfylle kravet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: OPPVEKST – BARNEHAGE 
Går ditt parti inn for å opprette en stilling som kokk per barnehage/hus? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP  X God kvalitet i barnehagen er viktig, og mat er en del av dette. Det er 
ikke sikkert at svare på dette er og ansette en kokk i alle barnehager, 
det er mulig det fins andre og rimeligere løsninger. 

• IKKE politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: SV (4), Rødt (2), MDG (5), SP 
(2), PP (2), H? (14) = 15 / 29? av 67 
representanter. 

• Politisk støtte for kravet: NEI 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf  X  

Pensjonistpartiet X   

Venstre  X Dette er et rigid krav. Det kan være andre måter å løse dette på med 
like godt resultat. 

H X  Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å oppfylle kravet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: OPPVEKST – BARNEHAGE 
Går ditt parti inn for å endre lønnstildeling for barnehager (barnehagens budsjettmodell) slik at den samsvarer med skolemodellen for å 
sikre best mulig kompetanse? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Dette må vi se nærmere på sammen med partene. • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), H? (14) = 45 / 
59? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre    

H X  Barnehagene blir ikke kompensert for reelle lønnsutgifter, det 
svekker muligheten til å drive kompetansebygging hos de ansatte. 
Høyre mener at tidlig innsats må begynne allerede i barnehagen. Vi 
er derfor opptatt av at barnehagene må være en attraktiv 
arbeidsplass for dyktige fagfolk. Høyre har ikke kunnet ta stilling til 
om skolenes lønnstildeling er den best egnede for barnehagene, men 
vi er åpne for å innrette lønnstildelingen annerledes, forutsatt at det 
er budsjettdekning for å iverksette den. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: OPPVEKST – BARNEHAGE 
Vil ditt parti gå inn for likebehandling av tildeling av kommunale tilskudd til private barnehager slik at offentlige midler kommer barn og 
ansatte til gode? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Arbeiderpartiet skal jobbe for at tildelingsmodellen endres slik at 
offentlige tilskudd til kommersielle barnehager kommer barna til 
gode. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre mener at kommunale og private barnehager skal 
likebehandles. Høyre viser her til undersøkelser som viser at private 
barnehager får mindre støtte enn offentlige til tross for samme 
tetthet av pedagoger og at foreldrene er mer fornøyd med de 
private. Dette reiser en rekke spørsmål om finansiering og drift som 
bør diskuteres. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: OPPVEKST – BARNE- OG FAMILIETJENESTEN (BFT) 
Vil ditt parti gå inn for en bemanningsnorm i barnevernsadministrasjonen på maks 9-15 barn per saksbehandler? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Arbeiderpartiet vil styrke bemanningen i BFT. • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), KrF? (2), PP (2), V (4), H? (14) = 45 / 
61? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP  X Senterpartiet vil ikke legge opp flere bemanningsnormer, siden de 
sjelden har vist seg å være fullfinansiert, og skaper kamp mellom de 
ulike tjenesteområdene for å binde opp mest midler. Vi ligger 
allerede langt over ASSS snitt på BFT. 

Krf   Vi vil gå inn for en bemanningsnorm, men er usikker på hva som er 
riktig nivå på antall barn pr saksbehandler. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Vi trenger et barnevern med nok ressurser. Vi er gjerne med og 
diskuterer antall barn pr saksbehandler. 

H X  Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å oppfylle kravet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: OPPVEKST – BARNE- OG FAMILIETJENESTEN (BFT) 
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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Arbeiderpartiet vil sørge for få tilstrekkelig bemanning for og ivareta 
systemretter forebyggende arbeid. 
AP har tillit til at man løser utfordringene på enhetene. Man må se 
hele kommunen under ett når årsverk skal fordeles, og vurdere 
nærmere behovet som de enkelte bydeler har. Man må finne en 
balanse i forhold til at kravet er veldig bastant. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), PP (2), V (4), H? (14) = 45 / 
61? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP   Vi ønsker å styrke PPT til å kunne være mer ut i skole og barnehagen 
slik at barna og lærer får hjelp i hverdagen. 
SP vil ha disse stillingene mer direkte ute i skolene og barnehagene til 
hjelp for barn og lærere i hverdagen. 

Krf  X  

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Det er kanskje ikke nødvendig med tre årsverk i hver bydel. Antall 
årsverk må være avhengig av bydelens størrelse og behov. 

H X  Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å oppfylle kravet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: SOSIALPOLITIKK 
Vil ditt parti fjerne korttidssatsene på økonomisk sosialhjelp og istedenfor bruke de ordinære satsene? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Dette må vi se nærmere på sammen med partene. • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), KrF? (2), PP (2), V (4) = 45 / 47? av 67 
representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP  X Senterpartiet vil bygge et samfunn det vi forebygger fremfor å 
reparere. rettferdig fordeling og et godt velferdstilbud hindrer sosial 
marginalisering. Vi mener dette er et budsjettspørsmål. 

Krf   NAV har et ansvar for å veilede og må sørge for at de som trenger 
ordinære satser får dette. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Dette er fornuftig også for å redusere byråkrati. 

H  X Høyre er bekymret for den utviklingen vi allerede har sett med flere 

unge sosialhjelpsmottakere. Det gjelder å komme raskt i aktivitet for 

å få struktur på hverdagen og mestre overgangen til ordinært arbeid 

eller utdanning. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: SOSIALPOLITIKK 
Vil ditt parti 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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Nav kontorene ble i 2018 styrket bemanningen med 4 årsverk, for og 
spesifikk jobbe med lavinntektsfamilier. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF? (2), PP (2), V? (4), H? (14) 
= 43 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Senterpartiet mener det er viktig å styrke løsninger som skaper mer 
mellommenneskelig kontakt ansikt-til-ansikt, og har derfor gått inn 
for en ordning med primærkontakter for de som trenger mest hjelp. 

Krf X  Vi vil støtte kravet om å styrke NAV-mottakene, men antall årsverk 
må avklares i budsjett. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Antall årsverk må være avhengig av behov. Det må i hovedsak være 
opp til NAV-kontorene å bestemme hva slags kompetanse det er 
mest behov for. 

H X  Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å oppfylle kravet. 

Høyre anser også at en styrkning ved NAV-mottakene kan gjøre det 

mulig å gjennomføre arbeids- og aktivitetsplikten for 

sosialhjelpsmottagere. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: BYPLANLEGGING 
Vil ditt parti sikre at Trondheim kommune moderniserer Valøya driftsanlegg til en standard med forskriftsmessige lokaler og et hen-
siktsmessig anlegg for daglig drift og vedlikehold og at Trondheim bydrift og Trondheim eiendom gis forskriftsmessige garderobefasiliteter 
og personalrom? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Trondheim Arbeiderparti vil sikre hensiktsmessige anlegg, 
forskriftsmessige garderobe og personalrom for alle ansatte i 
Trondheim kommune. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Trondheim kommune skal etterleve lov og avtaleverk, og sikre gode 
arbeidsforhold til våre ansatte. Lokaler kan ha midlertidig 
godkjenning, men kommunen skal ha en plan for permanente lokaler 
for permanent virksomhet. 

Krf X  Dersom driftsanlegget fortsatt skal ligge på Valøya, så støtter vi 
punktet. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: BYPLANLEGGING 
Vil ditt parti jobbe for at NTNUs campusutvikling ikke bygger i grøntareal og parker i sentrumsnære områder? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Høyskoleparken skal bevares, Man skal også lytte til NTNU som 
utvikler fremtidens campus som vil være det viktigste grepet for 
forskning, utvikling og næringsutvikling for Trondheim, Trøndelag og 
Norge de neste 50 år. Man må finne gode løsninger som ivaretar 
byens behov for parker og et sentrumsnært campus som dekker 
NTNU sine behov. 
Svaret innebærer en forståelse om at 2 mål av Hesthagen kan 
aksepteres bygd ut. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X  Vi kan være villige til å vurdere en begrenset utbygging i 
Høgskoleparken sør. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: AREALPLANER – AREALUTVIKLING – INDUSTRI, SJØ- OG JERNBANETRANSPORT 
Vil ditt parti gå inn for at områdene på østsiden av Lade/Leangen – øst for forlengelsen av Bromstadvegen over til Lade Allé – blir videreut-
viklet med næringsformål for industri, lagervirksomhet og lokalservice? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), SP 
(2), KrF (2), PP (2), H (14) = 54 av 67 
representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG   Tar ikke stilling enda, dette blir en del av KPA-prosessen og andre 
større diskusjoner, og må altså ses i sammenheng med andre saker. 

SP X  Vi har ingen planer om å for en omregulering fra næringsformål. 
Videre, vi kan ikke uttale oss i enkeltsaker før vi har sett detaljene i 
de konkrete sakene. Vi anerkjenner at behovet for næringsareal er 
stort. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre  X Deler av området kan være næringsareal, men det kan også brukes til 
andre formål. 

H X  Høyre vil unngå kiler med boliger og andre formål inn i 

industriområdene. Formålene bør holdes adskilt. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: AREALPLANER – AREALUTVIKLING – INDUSTRI, SJØ- OG JERNBANETRANSPORT 
Vil partiet sikre arealtilgang på Verksted Marienborg for framtidig jernbanevedlikehold? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), SP 
(2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 58 av 67 
representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG   Tar ikke stilling enda, dette blir en del av KPA-prosessen og andre 
større diskusjoner, og må altså ses i sammenheng med andre saker. 

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: AREALPLANER – AREALUTVIKLING – INDUSTRI, SJØ- OG JERNBANETRANSPORT 
Vil ditt parti 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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP   Nyhavna må utvikles slik at eksisterende næringer på Nyhavna blir ivaretatt, enten 
med og ligge der de ligger i dag eller får erstatningsareal i kommunen/regionen. 
Trondheim sitt behov for havnevirksomhet og sjøtransport må ivaretas. Nyhavna er 
også godt egnet for utvikling av nytt næringsareal innenfor marin og maritim sektor. 

• IKKE avklart om politisk flertall for å innfri 
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter 
kommunevalget 2015. 

• Kravet støttes av: AP? (28), SV (4), Rødt (2), PP 
(2) = 8 / 36? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: ? 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG  X  

SP   Senterpartiet støtter at dette er et viktig byomformings området for byen. Og ønsker 
å legge til rette for omforming av områdene, men samtidig anerkjenner vi behovet 
for næringsareal for industrien som ligger der nå, og ønsker gode prosesser når disse 
må finne seg nytt areal til sin virksomhet. 

Krf  X  

Pensjonistpartiet X   

Venstre  X Vi ønsker at området skal bli en ny bydel med boliger og infrastruktur. Er 
åpen for mindre næringsvirksomhet. 

H  X Høyre ser Nyhavna som en del av en større byomforming ut mot fjorden. Vi ønsker å 
løse ut festekontraktene på Nyhavna, utvide industriarealene på Heimdal og Tulluan, 
og avklare en ny godshavn utenfor byen. Deler av Brattøra skal fortsatt forbeholdes 
havnevirksomheten. Havneområdet i Trondheim har vært i kontinuerlig utvikling 
siden den flyttet fra Nidelva for ca. 150 år siden. I dag er det naturlig å se havna i 
regionalt perspektiv, og det er gode havneforhold i regionen som vil sikre muligheten 
for videreutvikling av virksomhetene på Nyhavna. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: AREALPLANER – AREALUTVIKLING – INDUSTRI, SJØ- OG JERNBANETRANSPORT 
Vil ditt parti 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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Forutsetningene på E.C Dahls tomta er endret etter at Ringnes 
bestemte seg for endre sin distribusjon. Det er viktig og ivareta 
bryggeriets behov for fremtidig areal om de skal utvide sin 
bryggerivirksomhet. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
61 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X  Vi ønsker å legge til rette for å bevare bryggeriets virksomhet i byen, 
men også spørsmålet rundt denne tomta blir en del av KPA-prosessen og 

andre større diskusjoner, og må altså ses i sammenheng med andre 
saker. 

SP   Senterpartiet ønsker fortsatt bryggeridrift på den aktuelle tomta, 
men ønsker ikke å beslutte hvor en privat aktør skal ha sin 
virksomhet. Forøvrig er det viktig å legge til rette for 
næringsvirksomhet. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: AREALPLANER – AREALUTVIKLING – VERN AV DYRKA JORD 
Vil ditt parti sikre mulighetene for å dyrke mat lokalt ved å verne dyrka jorda i kommunen når boliger, veier og annet skal bygges? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Nærmere 60% av nedbygd areal i Trondheim siste årene skyldes 
utbygging av nasjonale veier. Trondheim arbeiderparti ønsker ikke og 
bygge ned landbruksareal med boliger, men det kan dukke opp 
behov i forbindelse med 2 spor til Stjørdal, eller for plasskrevende 
industri. Det skal være svært gode grunner for nedbygging av 
verdifullt landbruksareal. 
Svaret innebærer en forståelse om at det gjelder vern mot 
boligutbygging. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre mener vernet av dyrket jord må skjerpes. Det bør ikke komme 
nye, store utbyggingsprosjekter på jordbruksområder i Trondheim. 
Høyre ønsker et sterkt vern av matjord og forutsigbarhet for det 
bynære jordbruket. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: KOLLEKTIVTRAFIKK – INFRASTRUKTUR / KLIMA 
Vil ditt parti legge til rette for at Gråkallbanen sikres rammevilkår, infrastruktur og materiell slik at den kan drives videre også etter at 
dagens materiell er utrangert? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre legger til grunn at Gråkallbanen fortsatt vil være økonomisk 
drivbar når materiellet skal skiftes ut. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: KOLLEKTIVTRAFIKK – INFRASTRUKTUR / KLIMA 
Vil ditt parti 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 anbudsperiode går ut i 2029? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP  X Metrobuss vil være det område man satser på og videreutvikler 
fremover. Man må se på mulighetene til og få til en «bybane» med 
allerede eksisterende infrastruktur. 

• IKKE politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: SV (4), Rødt (2), MDG (5), PP 
(2) = 11 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: NEI 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP  X Senterpartiet er en del av samarbeidet som står bak miljøpakken for 
transport i Trondheim. Vi har valgt å jobbe for transport med buss. 
Dette er en meget rimelig måte å flytte mange mennesker på og 
krever mindre inngripende tiltak enn bybane. Vi ønsker i første 
omgang å jobbe for at trønderbanen kan brukes som en bybane i 
Trondheim i tillegg til buss og Gråkallbanen. 

Krf  X  

Pensjonistpartiet X   

Venstre  X Nå kommer metrobussen. Da blir det for tidlig å diskutere bybane i 
neste periode. Vi er åpne for å diskutere bybane som en fremtidig 
løsning senere. 

H  X Høyre holder likevel muligheten åpen for å vurdere bybane som en 
mulig kollektivløsning i fremtiden. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: KOLLEKTIVTRAFIKK – INFRASTRUKTUR / KLIMA 
Vil ditt parti 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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP uklar (2), KrF (2), PP (2), V (4), H 
(14) = 61 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Der det er naturlig og ligger innenfor vårt ansvarsområde når det 
gjelder drift av kollektivtrafikk så er det ikke et kommunalt ansvar og 
vi kan derfor ikke pålegge at dette blir gjennomført. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 støtte en kommunal innkjøpspolitikk der leverandører med tariffavtale og pensjonsavtale blir prioritert? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Tarifferte bedrifter skal fortrinnsvis prioriteres. • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 styrke Arbeidsmiljøenheten med 3 årsverk for å øke fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i emosjonelt krevende yrker 
innenfor helse, velferd og oppvekst? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Psykisk helse er en økende grunn til sykemeldinger, bakenforliggende 
årsakene til dette er et område som man fremover må satse på. 
Når det gjelder spørsmål 45 så har man nylig styrket med 3 stillinger. 
Enten innfridd allerede eller så må vi se resultat av dette om det er 
behov  for ytterlige styrking.  

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), KrF? (2), PP (2), V? (4), H? 
(14) = 41 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Det er viktig med økt veiledningskompetanse innen yrker med slike 
belastninger. Hvordan økt kompetanse skal erverves blir et 
budsjettspørsmål, men vi ønsker å styrke egne ansattes kompetanse i 
utgangspunktet. 

Krf   Vi vil støtte kravet om å styrke Arbeidsmiljøenheten, men antall 
årsverk må avklares i budsjett. 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Det må være opp til Arbeidsmiljøenheten å finne ut hvor stort behov 
de har. 

H X  Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å oppfylle kravet. 

Frp    

 



 

Trondheimsmanifestet 2019 – kommunevalg 2019 – svar fra partiene – notat pr. 13.07.19 – jpd 

46 

TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 gå inn for at man innfører HMSREG som standard for alle byggeprosjekter som utføres på oppdrag av kommunen? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Ja, eller tilsvarende. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Venstre foreslo og fikk vedtatt en ordning med trafikklys for å skille 
seriøse og useriøse aktører. 

H X  Flere store offentlige og private oppdragsgivere har gode erfaringer 

med HMSREG eller tilsvarende verktøy. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: INTEGRERING – INNVANDRERE/FLYKTNINGER 
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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X  Arbeider vil jobbe for og tilby treårig introduksjonsprogram for og få 
flere ut i jobb. 

• Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H? (14) = 
49 / 63? av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X  Viser til budsjett for sentrum- venstre 2019-2023, hvor 3. året 
allerede er vedtatt. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  For noen kan tredjeåret være forskjellen på aktivitet og passivitet. 
Om dette kan passe for den enkelte deltaker, vil Høyre la være en 
faglig vurdering. Høyre forutsetter at det er budsjettdekning for å 
oppfylle kravet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 partiet 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 Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X  Kurset sånn det praktiseres i dag, er ikke løsningen alene på 
problemene som adresseres. F eks trengs opplæring og infomateriell 
på flere språk. 

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X   

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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 - ARBEIDSTID 
Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X  Vi ønsker sjenketid til kl 01:00 

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Vi ønsker fortsatt en differensiert skjenkepolitikk, og at det fortsatt 
skal være en god dialog mellom politiet og de næringsdrivende om 
dette temaet. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: ÅPNINGSTIDER - ARBEIDSTID 
Vil partiet sikre at kommunen ikke skal jobbe for ytterligere søndagsåpning av butikker? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP X   • Politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: AP (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP (2), KrF (2), PP (2), V (4), H (14) = 
63 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: JA 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP X   

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Vi anser det ikke for en kommunal oppgave å bestemme 
åpningstidene, men bidra til at lover og regler overholdes. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: BOLIGPOLITIKK 
Vil ditt parti etablere et kommunalt boligbyggelag som bygger boliger organisert som borettslag der innskudd og videresalg er regulert og 
ikke markedsstyrt? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP   Viktig og tilby kommunale boliger til de som trenger det. • IKKE avklart om politisk flertall for å innfri 
kravet ut fra sammensetning av bystyret etter 
kommunevalget 2015. 

• Kravet støttes av: AP? (28), SV (4), Rødt (2), 
MDG (5), SP? (2), PP (2), V (4) = 17 / 47? av 67 
representanter. 

• Politisk støtte for kravet: ? 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV X   

Rødt X   

NKP X   

MDG X   

SP   Vi vil legge til rette for bygging av varierte typer av boliger, som 
skaper mangfoldige bomilljø tilpasset ulike livsfaser og gir 
møteplasser på tvers av generasjoner og ulike sosiale fellesskap. 
Fremtidig boligbygging skal i hovedsak foregå i tilknytning til 
kollektivaksene gjennom byfornying og forsiktig fortetting – både i 
sentrumsnære områder, og i lokalsentra forutsatt at dette ikke 
kommer i konflikt med dyrka- og dyrkbar mark. 
Husbanken må brukes mer aktivt som et virkemiddel, gjennom 
etableringslån. SP er positiv til å se på gode erfaringer fra andre 
kommuner. 

Krf  X  

Pensjonistpartiet X   

Venstre X  Vi er åpne for å vurdere nye måter å løse boligpolitiske utfordringer 
på. 

H  X Høyre vil påpeke at det i dag ikke er noe i veien for private å bygge 
boliger på disse premissene. 

Frp    
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TRONDHEIMSMANIFESTET 2019 – KOMMUNEVALG 2019 
52 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: BOLIGPOLITIKK 
Vil ditt parti 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? 
 

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 13.07.19 

AP  X Studentene og NTNU er svært viktig for Trondheim, legge til rette for 
studentvelferd er en viktig oppgave for kommunen. 

• IKKE politisk flertall for å innfri kravet ut fra 
sammensetning av bystyret etter kommune-
valget 2015. 

• Kravet støttes av: Rødt (2), MDG (5), KrF (2), PP 
(2), V (4), H (14) = 29 av 67 representanter. 

• Politisk støtte for kravet: NEI 

• FrP svar på de 52 konkrete kravene fra 
fagbevegelsen: «Hei, og takk for henvendelsen. 
Vedlagt ligger vårt vedtatte valgprogram for 
kommende periode.» 

SV  X SV er for mer veldferd i samskipnadens regi, men ikke for skattelette 
for lavere husleie. 

Rødt X   

NKP X   

MDG X  SIT er en aktiv kommersiell aktør med stor fortjeneste, det må kunne 
garanteres at et slikt tiltak vil bidra til å redusere leieprisen for 
studenter. 

SP  X Ja, men da i samarbeid med nasjonale myndigheter. Vi ønsker ikke å 
ha større differensiering av fritak for eiendomsskatt enn i dag. 

Krf X   

Pensjonistpartiet X   

Venstre X   

H X  Høyre vil stanse økningen og arbeide for å trappe ned 
eiendomsskatten på boliger og næringsbygg. Høyre vil derfor gjerne 
samarbeide med LO/Sykepleierforbundet/ Undervisningsforbundet 
for å se på om det er andre grupper enn SiT som også bør unntas for 
eiendomsskatt.  

Frp    

  


