
Venstre setter 
folk først:
•	 Bedre	og	flere	skoler	i	nærmiljøet	

•	 Lokale	løsninger	for	miljø-	og	

klimapolitikken

•	 Styrket	barnevern	og	rusomsorg

•	 Bedre	vilkår	for	næringsdrivende	

og	småbedrifter

•	 Flere	og	bedre	idrettsarenaer	i	hele	

kommunen

www.trondheim.venstre.no

Venstre har 
hjerte for 
Trondheim:
•	En	mer	levende	by	

med	handel	og	kultur

•	Billigere	og	raskere	

kollektivtransport

•	Vern	om	bymarka	og	

tilgang	til	fjorden

•	Foredle	byens	historiske	

særpreg

Jon Gunnes
Venstres ordførerkandidat i Trondheim



Trondheim	Venstre	er	stolte	over	å	ha	vært	
pådrivere	for	Miljøpakken.	Gjennom	denne	
avtalen	har	vi	fått	gjennomslag	for	en	rekke	
tiltak	som	skal	styrke	kollektivtilbudet,	
redusere	biltrafikken	og	bygge	ut	nye	sykkel-	
og	gangveier.	

Venstre	skal	være	garantist	for	mest	kollektiv-
trafikk	for	pengene.	Bompengene	finansierer	
kollektivtrafikk	og	bedre	framkommelighet	
for	gående	og	syklende,	men	vi	må	ha	et	mer	
rettferdig bompengesystem.

Venstre	mener	at	bare	et	sammenhengende	
nett	av	sykkelveier	vil	kunne	gjøre	sykkelen	
til	et	fullgodt	alternativ	til	bil	og	buss	i	byen.	
Så	lenge	sykkelveiene	ligger	isolert	fra	
hverandre,	slik	at	syklister	må	ferdes	dels	på	
sykkelvei,	dels	på	fortau	og	dels	i	bilveien,	
har	vi	ikke	grunnlag	for	å	skape	en	bedre	
sykkelkultur	i	byen.

Dessverre	preges	deler	av	byutviklingen	
av	tilfeldigheter	og	lite	helhetstenkning.	
Trondheim	kan	gjerne	ha	høyhus,	men	ikke	i	
Midtbyen.	Nærheten til fjorden må	bevares,	
og	elveløpet	må	ikke	bygges	igjen.	Venstre	
har	vært	en	sterk	forsvarer	av	at	byen	skal	
være	i	utvikling,	uten	å	ødelegge	særpreg,	sjel	
og	bygningsmessig	uttrykk.	Dette	handler	
også	om	byens	omdømme.	Det	gir	ingen	
mening	å	ha	en	plan	for	vern	av	Midtbyen	hvis	
utbyggere	til	stadighet	utnytter	politikernes	
ettergivenhet	for	å	få	bygge	høyere	og	mer	
massivt.	

Torvet	er	byens	sentrum.	Det	må	bli	noe	mer	
enn	krysset	Munkegata	/	Kongens	gate.	Det	
må	bli	et	uterom	med	aktivitet,	kaféer,	grønt-
områder,	et	treffpunkt	i	byen.	Det	skal	myldre	
av	folk	på	et	bilfritt	torg.	

Også	næringslivet	er	avhengig	av	et	trivelig 
bymiljø.	For	mye	biltrafikk	og	søppel	skaper	
et	lite	hyggelig	handelsmiljø.	Venstre	vil	ha	
en	storsatsing	for	en ren by.	Vi	garanterer	
bedre	strøing,	brøyting,	feiing	og	asfaltering	
av	veier	og	fortau.	Det	er	viktig	for	oss,	og	for	
de	som	besøker	byen.

Det skal myldre av folk 
på et bilfritt torg.

Ren luft i byen 
fordi vi setter folk først.

Billigere og raskere 
kollektivtransport

Trondheim skal være en 
vakker og levende by

Framtiden er de miljøvennlige løsningene. Venstre vil løse trafikk-kaoset i 
Trondheim med et bedre busstilbud og nye veier. 

Trondheim er en trivelig og vakker by. Den har historie og sjel. Det må vi 
bevare og foredle. 



Vi	mener	dyktige, og mange nok lærere	er	
det	viktigste	for	å	lage	en	god	skole.	Trond-
heimsskolen	har	mange	flinke	lærere.	Men	
både	samfunnet	og	skolen	endrer	seg	raskt,	
derfor	er	etter-	og	videreutdanning	for	lærere	
vårt	viktigste	tiltak	for	å	sikre	at	undervis-
ningen	er	på	høyden.	Alle	lærere	i	Trondheim	
skal	ha	en	rett	og	en	plikt	til	å	fornye	sin	
kompetanse.	

Lærerne	skal	bruke	sin	tid	på	undervisning,	
ikke	kontorarbeid.	I	mange	år	har	lærerne	fått	
mindre	tid	til	elevene.	Denne	utviklingen	må	
snus.	Venstre	vil	avbyråkratisere	skolen	for	
rektorer	og	lærere.	

Skolene	er	viktige	kulturinstitusjoner	i	nær-
miljøet.	De	brukes	til	trening	og	korps.	De	fun-
gerer	som	møteplasser	for	elever	og	foreldre	

på	kveldstid.	De	siste	årene	har	mange	skoler	
i	Trondheim	vært	truet	av	nedleggelse.	Vi	øns-
ker	flere skoler i byen,	av	en	størrelse	som	
gjør	at	foreldre	og	lærere	kan	følge	opp	den	
enkelte	elev.	Oversiktlige	skolemiljø	skaper	
også	trygge nærmiljø.	Vi	ønsker	småbarns-
familier	velkommen	til	sentrum,	og	vil	sikre	
trygge	oppvekstvilkår	og	gode	nærskoler.	

Vi	vil	sikre	gode læringsareal,	slik	at	elev-
gruppene	kan	undervises	uten	forstyrrelser.	
Utviklingen	mot	åpne	landskap	i	skolene	har	
skapt	uro	og	svekket	følelsen	av	å	tilhøre	et	
klassefellesskap.	Vi	vil	ikke	tilbake	til	den	
tradisjonelle	skolen,	med	lukkede	dører	og	
lite	samarbeid,	men	vi	trenger	mer	fleksible	
bygg	som	gir	elevene	den	nødvendige	roen	
de	trenger,	samtidig	som	lærerne	får	rom	til	å	
legge	opp	til	en	variert	undervisning.

Venstre vil ha 
en god skole 
for elevene, 

derfor satser 
vi på læreren.

En skole med dyktige 
lærere og godt læringsmiljø
Venstre vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren.

Verdier	må	skapes	før	de	kan	fordeles.	Derfor	
trenger	vi	en	politikk	som	støtter	småbedrifter	
og	gründere.	Trondheim	har	et	unikt	utgangs-
punkt	for	å	etablere	framtidas	næringsliv	
med	utgangspunkt	i	NTNU,	HiST	og	SINTEF.	
Vi	vil	gjøre	det	enklere	å	starte	nye	bedrifter,	
ved	å	redusere	byråkratiet	og	gjøre	risikovillig	
kapital	mer	tilgjengelig.	

Studentene	har	mye	av	æren	for	at	hjulene	
går	rundt	i	Trondheim.	Vi	må	bygge	flere	
studentboliger	slik	at	Trondheim	fortsetter	å	
være	landets studieby nummer én.	Vi	må	
også	gjøre	en	innsats	for	å	få	flere	studenter	
til	å	bli	boende	i	byen	etter	endt	studietid	ved	
å	tilby	et	attraktivt	kultur-	og	fritidstilbud	og	
interessante	jobber.

Å	satse	på	kultur	kan	også	være	god	
næringspolitikk.	Venstre	har	en	lang	historie	
som	kulturparti,	og	er	garantisten	for	at	
kultur	satses	på	uansett	hvem	som	styrer	i	
byen.	Vi	mener	at	den	profesjonelle	kulturen	
og	frivillighetskulturen	er	avhengig	av	
hverandre.	Derfor	vil	vi	sikre	driften	av	byens	
profesjonelle	kulturinstitusjoner.

Kultur lønner seg	for	en	by.	Venstre	vil	
prioritere	kulturaktiviteter,	boligbygging	
og	kunnskapsbasert	næringsvirksomhet	i	
områder	rundt	Nyhavna,	og	arbeide	for	et	
Ocean	Space	Centre	på	området.	Trondheim	
må	sikre	gode	næringsareal,	også	i	samarbeid	
med	nabokommunene.	

Et nyskapende 
Trondheim
Framtidens velferdssamfunn er avhengig av et nyskapende næringsliv. 

Fremtidens 
arbeidsplasser 

skapes i 
Trondheim. 



Mange	opplever	hjelpeapparatet	som	lite	til-
gjengelig.	Det	gjelder	eldreomsorg,	psykiatri,	
rehabilitering	og	tilbudet	til	rusavhengige.	
Venstre	vil	ha	mer velferd	der	du	bor,	og	at	
langt	flere	helse-	og	omsorgstjenester	skal	
utføres	lokalt.

Respekt	for	ulike	ønsker	er	grunnlaget	for	
verdighet i eldreomsorgen.	De	eldres	
behov	må	settes	først,	og	det	må	tilbys	et	
vidt	spekter	av	pleie-	og	omsorgstjenester	
spredt	i	kommunen	som	de	eldre	kan	velge	
mellom.	I	Venstre	er	vi	mer	opptatt	av	om	
velferdstjenestene	er	gode,	enn	av	hvem	som	
utfører	dem.

En	av	Venstres	viktigste	saker	er	et	bedre 
barnevern.	Barnevernet	mangler	ressurser,	

og	sliter	med	hyppig	utskifting	og	for	store	
belastninger	på	den	enkelte	saksbehandler.	
Barnevernet	er	organisert	på	en	måte	som	
gjør	at	alt	for	mye	ressurser	forsvinner	inn	i	
papirarbeid.	Venstre	vil	forenkle	byråkratiet	
ved	å	la	kommunene	overta	styringen.	Vi	vil	
innføre	en	maksgrense	for	hvor	mange	barn	
en	saksbehandler	kan	ha	på	én	gang,	og	hvor	
mange	ganger	en	forelder	kan	bli	vurdert	som	
omsorgsperson.	

En	styrking	av	barnevernet	vil	også	være	et	
forebyggende	tiltak	mot	rusmiddelmisbruk	
og	kriminalitet.	Det	trengs	gode	skade-
reduserende	tiltak	for	dem	som	lever	i	
avhengigheten,	samtidig	som	det	må	være	
nok	akuttavrusningsplasser	for	dem	som	
ønsker	å	bli	rusfrie.	

Mennesker er 
viktigere enn 
systemer.

Se dem som 
trenger oss mest 

Retten	til	fri ferdsel	i	skog	og	mark	og	langs	
sjøen	skal	være	selvsagt	for	alle.	Venstre	vil	
være	en	garantist	for	at	markagrensa	over-
holdes,	slik	at	marka	kan	forbeholdes	frilufts-
liv	og	naturopplevelser.	

Vi	vil	skape	bevissthet	om	Trondheim	
som	en	fjordby	og	tilgjengelighet	for	alle	
til	byens	blå	belte	ved	å	arbeide	for	en	

sammenhengende	turvei	fra	Ilsvika	til	
Ranheim.	Nidelv	korridoren	må	sikres	som	et	
viktig	frilufts	område,	og	hjertepromenaden	
langs	Nidelvens	bredder	rundt	Midtbyen	må	
fullføres.	

Idrett	er	viktig	for	Venstre.	Trondheim	er	en	
idrettsby.	Det	viktigste	for	å	få	folk	til	å	drive	
idrett	er	å	bygge	ut	anlegg,	derfor	vil	Venstre	

Vern om friluftsområdene

I Trondheim er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe 
enkeltmennesker som virkelig trenger det. 

Venstre vil at allemannsretten 
skal respekteres. 

fortsette	å	være	en	pådriver	for	utbygging	av	
idrettsarealer.

Trondheim	Spektrum	skal	flyttes	til	havneom-
rådet.	Det	frigjorte	arealet	på	Nidarø	ønsker	vi	
å	gjøre	om	til	en	attraktiv	bydel	med	boliger,	
rikelige	grøntarealer,	idrettsplass	og	sammen-
hengende	gang-	og	sykkelvei	langs	elva.
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Liberal	politikk	tar	utgangspunkt	i	det	enkelte	
mennesket,	og	vi	er	utålmodige	etter	rettfer-
dige	løsninger	som	gir	alle	mennesker	frihet.	

Etter	grunnleggingen	i	1884	har	Venstre	
fått	igjennom	liberale	reformer	som	parla-
mentarisme,	religionsfrihet,	juryordning	og	
stemme	rett	for	kvinner.	Det	var	Venstre	som	
fikk	gjennomslag	for	sosialpolitiske	reformer	
som	åttetimersdagen,	offentlig	syketrygd	og	
de	såkalte	Castbergske	barnelover,	som	sørget	
for	at	alle	barn	fikk	like	rettigheter.	

Venstre	vil	gi	mer	makt til kommunene.	
Beslutninger	skal	fattes	nærmest	mulig	folk,	
fordi	borgerne	selv	finner	de	beste	løsningene	
lokalt.	Vi	som	stiller	til	valg	for	Venstre	skal	
være	lydhøre	for	det	som	rører	seg	i	byen,	vi	
skal	ta	ombudsrollen	alvorlig	og	vi	skal	være	
tilgjengelige	for	borgerne.	Vi	vil	ta	i	bruk	de	
nye	kanalene	som	er	åpnet	gjennom	sosiale	
medier	for	å	lytte	til,	og	nå	ut	til	folket.	Vi	skal	
sikre	at	det	politiske	systemet	er	åpent	og	
greit	å	forstå.	Derfor	ønsker	vi	en	fortsatt	åpen	
formannskapsmodell	istedenfor	en	lukket	
byregjering.

Mer makt til 
lokaldemokratiet

Venstres kandidater til bystyret: 
1.  Jon Gunnes
 f. 1956
 kommunalråd

3.  Petter Rønning
 f. 1993
 elev

4.  Bente Kjøsnes
 f. 1952
 ingeniør

5.  Erling Moe
 f. 1958
 kommunikasjonsdirektør

2.  Ina Roll Spinnangr
 f. 1982
 rådgiver

Venstre er det sosialliberale partiet i Norge. Vår politikk forener personlig 
frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.


