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PRINSIPPER FOR SAMARBEIDET 

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig 

Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet (heretter kalt samarbeidspartiene) vil styre sammen 

etter disse prinsippene i perioden 2015-19: 

 

1. Ansvarlig styring 

Sentrum-venstre-partiene vil: 

 forplikter seg til å legge frem felles budsjett i balanse 

 forplikter seg til å følge bystyrets handlingsregel, for å sikre at kommunen ikke får for 
høy gjeld 

 forplikter oss til å sørge for at Trondheim er en ansvarlig arbeidsgiver og ikke 
benytter arbeidsmiljølovens nye bestemmelser om økt bruk av midlertidig 
ansettelser.  

 ønsker å beholde søndagen som fridag for varehandelen.  

 vil beholde trepartssamarbeidet, og vil ikke privatisere eller konkurranseutsette 
velferdstjenester. Vi vil samarbeide med ideelle organisasjoner om et bedre tilbud til 
innbyggerne i Trondheim.  

 vil at Trondheim skal være en foregangskommune for gode klima- og miljøløsninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Trygg omsorg 

Sentrum-venstre-partiene vil: 

 forplikter seg til å ansette minst 220 nye sykepleiere og helsefagarbeidere, hvorav 
minst 100 skal gå til økt grunnbemanning. 

 skal sørge for at utbyggingen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger følger den 
demografiske utviklingen. 

 skal gjennomføre et kompetanseløft for de ansatte - vi vil gi mer etter- og 
videreutdanning innen geriatri, psykiatri og rus, og gi flere ufaglærte i eldreomsorgen 
et tilbud om fagbrev. 

 vil sikre at flere får tilbud om heltidsstillinger og organiser arbeidet slik at det blir 
faste hjelpere til rett tid. 

 vil sikre fortsatt gratis trygghetsalarm . 

 ber rådmannen, sammen med de ansatte, utarbeide en modell for innføring av 
avdelingssykepleiere som er faglig ansvarlige. 

 vil at Trondheim skal være en universitetskommune innen velferdsteknologi  

 vil revidere Handlingsplan mot selvmord. 

 ønsker å jobbe videre med å kartlegge og fjerne tidstyver og vil gjennomføre et 
pilotprosjekt for å fjerne unødvendig rapportering og forenkle der det er mulig. Det 
skjer i nært samarbeid med ansatte, organisasjoner, ledelse og brukere. 

 arbeide for en bedre etterbehandling innen rusomsorg, både i egen regi, gjennom for 
eksempel Helse- og overdoseteamet og i samarbeid med ideelle organisasjoner. 

 vil forhindre lovbrudd, følge opp individuelle vedtak, og følge nasjonale og 
kommunale normer ved bo, avlastning-  og aktivitetstilbudet. Vi skal alltid ha åpenhet 
rundt køer som oppstår fra vedtak blir fattet til tilbudet er gitt. Køene skal 
minimaliseres. 

 vil ha en helhetlig handlingsplan for mottak og integrering av flyktninger og 
asylsøkere (boliger, vertsfamilier, språk/skole, arbeid og annen integrering). 

 vil styrke samarbeidet med ideelle aktører innenfor sosiale oppgaver. 

 vi har en økende eldre frisk befolkning, men mange opplever ensomhet. Kommunen 
skal jobbe aktivt med å invitere disse i gjennomføringen av tiltak i Livsglede for Eldre 
for hjemmeboende. 

  vil ha en offensiv rusforebygging og fortsatt skjenkestopp klokka 2.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. En god oppvekst 

Sentrum-venstre-partiene vil: 

 skal fortsette satsingen på vedlikehold, oppussing og bygging av nye skolebygg, med 
realfagsrom, rom og utstyr til praktisk estetiske fag i alle skoler. 

 vil ansette flere lærere og øke lærertettheten som skal gi mer tid til hver enkelt elev 
for  individuell oppfølging og tilrettelagt undervisning . Elevene skal oppleve mestring 
i hverdagen, undervisningen skal være praktisk og variert. 

 vil forsterke opplæringen i regning på barnetrinnet og ungdomstrinnet. I løpet av 
perioden ønsker vi å tilby matematikkfordypning som valgfag på ungdomsskoler. 
Tilbudet om valgfag skal utføres i samarbeid med Matematikksenteret på NTNU. 

 I det videre universitetsskolesamarbeidet med NTNU på barnetrinnet skal  vi ha 
spesielt fokus på matematikk og grunnleggende ferdigheter i regning i alle fag. 

 gi flere lærere tilbud om etter- og videreutdanning, spesielt innenfor realfagene og 
basisfagene. 

 Trondheimsskolen skal være en god på å forebygge psykiske og fysiske plager. Vi vil 
legge fram en opptrappingsplan for skolehelsetjenesten dette gjelder blant annet 
helsesøster, fysioterapeut, skolepsykolog, lege og sosionom. Vi starter med 
ungdomsskoler og videregåendeskoler. 

 ønsker et forsøk med 2 timers gratis daglig kjernetid i SFO på minst en skole som bl.a. 
kan  brukes til mer hjelp til lekser, kulturskolen, ekstra språktrening og fysisk 
aktivitet.  Forsøket skal ta utgangspunkt i de eksisterende utvidede SFO tilbudene og 
støtte opp under dette arbeidet. Hensikten er å sikre et tilbud som inkluderer alle.  

 vil styrke arbeidet mot mobbing, og sikre alle skoler har en forpliktende plan for anti-
mobbe arbeid og relasjonsbygging, både elev-lærerrelasjon og elev-elevrelasjon. 

 Etableringen av nye skoler skal kun skje i offentlig regi eller i regi av ideelle 
organisasjoner med alternative livssyn eller pedagogikk, ikke gjennom private 
kommersielle skoler. 

 har som mål at alle barn i løpet av fireårsperioden skal få barnehageplass den 
måneden de fyller ett år. 

 Vi er enige om at barnevernet skal ha god kvalitet. Trondheim kommune vil overta 
det statlige ansvaret. Lovbrudd og fristoverskridelser skal lukkes. Etablere 
mentorordning for nye saksbehandlere i barnevernet. 

 øke administrativ ressurs på skole og barnehage gjennom blant annet bedre 
organisering av eksisterende ressurser både i enhetene og i fagstab. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Miljø og byutvikling 

Sentrum-venstre-partiene vil: 

 har som mål at utslippene av klimagasser skal i år 2030 være 70 til 90 prosent lavere 
enn i 1991. 

 skal legge til rette for bygging av minst 1750 nye boliger per år 

 vil arbeide for gjennomføring av en effektiv campus-løsning for NTNU og statlig 
finansieringen av denne. 

 er enige om å etablere en grønn strek 

 forplikter seg til at marka skal være tilgjengelig for alle, og samarbeide med 
frivilligheten om å ivareta markaområdene 

 arbeide for økte rammer til turveier i og fra boligområder  

 vil bedre den overordnede arealplanlegging i kommunen, for å sørge for bedre 
offentlig infrastruktur, bruk av offentlige midler og disponering av skoler, sykehjem, 
barnehager og lignende  

 vil verne om Midtbyens historiske preg, sikre det historiske Trondheim og øke 
Trondheims status som historisk sentrum 

 vil bevare viktige naturområder, hindre tap av naturmangfold og bekjempe 
svartlistede arter.            

 vil bevare markagrensa 

 plassering av boliger skal identifiseres i arealplanen med sikte på å skape varierte 
bolig og nærmiljøer.  

 videreføre en restriktiv håndtering av dispensasjoner fra reguleringsplaner 

 øke tilgangen av boliger for vanskeligstilte; sikre flere kommunale utleieboliger og 
samarbeide med ideelle nonprofitt og private aktører 

 jobbe for å få etablert landstrøm for skip. 

 Fjerne gateleie for bytte- og bruktmarked. 

 Klima og miljøvennlig byggstandard 
o Trondheim kommune skal være en pådriver for klima og miljøvennlig 

løsninger innenfor boligbygging. Det skal gjennomføres minst to testforsøk 
med solceller og to testforsøk med grønne tak.  

 

5. Kultur og idrett 

Sentrum-venstre-partiene vil: 

 skal sammen med idretten og fylkeskommunen bygge minst 15 nye hallflater og 20 
nye kunstgressbaner. 

 skal fortsette gratis hall- og baneleie for kommunale baner/haller. 

 skal fortsette å bygge ut kulturskoletilbudet i bydelene, og øke antall plasser i 
kulturskolen.  

 arbeide for at Fargespill blir et permanent tilbud. 



 øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner, styrke festivalene, og styrke kulturen 
som næring. 

 bidra til en åpen folkekirke og utvikle Trondheim som kirkehovedstad og 
pilegrimsmål. 

 Bedre forholdene til profesjonelle kunstnere, bl.a. gjennom å etablere flere 
stipendordninger. Vi ønsker å etablere en ordning med bykunstner og ha 
stipendordninger knyttet til kultursamarbeid med vennskapsbysamarbeidet. 

 Opprettholde bevilgninger til kirke og trossamfunn på landsgjennomsnitt for 
storbyer. 

 Arbeide for større statlig finansiering av kulturbygg i Trondheim. 

 Finne en snarlig og god løsning for Olavshallen/Kulturhus, Kunstmuseet, 
Kunstindustrimuseet og Teater Avant Garden. 

 Realisere kunsthallen. 

 

6. Næring 

Sentrum-venstre-partiene vil: 

 Sikre tilstrekkelig næringsareal i samarbeid med nabokommuner. 

 Tilrettelegge for næringslivet, spesielt arbeidet for mer kommersialisering av 
teknologi,  i samspill med næringsliv og universitetet. 

  Utvide Trondheims deltakelse i prosjekter knyttet til innovasjon og entreprenørskap, 
særlig knyttet til prosjekter for bærekraftig og grønn vekst, og innen offentlig 
forvaltning, som et samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU og andre 
universiteter. 

 Utarbeide en grunderstrategi for Trondheim kommune. 

 
 
 
7. Mat 
Mat og matproduksjon påvirker helsa vår, samfunnet vårt og økosystemet. Vi vil sikre 
etterspørselen av økologisk mat og lokalprodusert mat, redusere kjøttforbruket og redusere 
matkasting i Trondheim kommunes drift samt øke antall parsellhager/kjøkkenhager i 
bydelene.  
 
Sentrum-venstre-partiene vil: 

 Grønn Barneby og Livsglede for Eldre stimuleres til å satse mer på kjøkkenhager ved 
skoler og sykehjem/bofellesskap. 

 Støtteordningen for frivillige grupperinger som ønsker å drive urbandyrking trappes 
opp. 

 Trondheim kommune vil støtte etablering av en matsentral. 
 

 



Arbeiderpartiet - Rita Ottervik 

 

Miljøpartiet de Grønne – Hilde Opoku 

 

Sosialistisk Venstreparti – Ottar Michelsen 

 

Venstre – Jon Gunnes 

 

Kristelig Folkeparti – Geirmund Lykke 

 

Pensjonistpartiet – Morten Kokaas 

 

Senterpartiet – Marte Løvik 

 

 


