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Natursvin eller ansvarlig?
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Grønn by
• Kollektivtrafi kk
• Fornybare energikilder
• Grønne lunger
• Gang- og sykkelveier

Venstre vil gjøre Trondheim til en 
grønnere og mer miljøvennlig by. Vi vil 
derfor ha hovedfokus på en miljøvennlig 
byutvikling, samtidig som vi er opptatt 
av å bevare verdifulle friluftsområder 
og legge til rette for grønne, levende 
byrom. Vi vil arbeide for en varsom 
fortetting for å sikre rom for friarealer 
og grønne lunger ved utbygginger, og 
vi ønsker å ruste opp Midtbyen blant 
annet gjennom å gjøre om Leüthen-
haven til park og kulturarena.

Storbyens aller viktigste miljøutfordring 
er omfanget av biltrafi kk. Venstre vil 
derfor arbeide for å redusere biltrafi kken 
i Trondheim. Det beste er da å føre 
en byutviklingspolitikk som reduserer 
behovet for transport. Videre vil vi legge 
til rette for at folk kan reise kollektivt. 
Kollektivtilbudet må styrkes både for 
å minske utslippet av klimagasser, 
men også for å ivareta luftkvalitet og 
bomiljø i Trondheim.

Kvalitetsskole
• Kompetanseår for lærere
• Møte framtidas behov
• Mer språk og IT
• Bedre innemiljø

Gjennom formidling av kunnskap og 
verdier legger skolen grunnlaget for 
et fritt og åpent samfunn. Skolen er 
dessuten en svært viktig arena for fram-
tidsrettet integrering mellom mennesker 
med ulik sosial og kulturell bakgrunn. 

Venstre vil styrke den offentlige skolen 
som en grunnleggende samfunns-
institusjon, særlig gjennom å gjenreise 
respekten for læreren og fagkunnskapen. 
Skal vi gi ungene våre den skolen 
de fortjener, må vi satse på lærerne. 
Kunnskapsrike og trygge lærere gir 
kunnskapsrike og trygge elever. Vi 
ønsker derfor å innføre et kompetanseår 
for lærere, noe som innebærer at lærere 
etter et visst antall år kan få permisjon 
for videreutdanning i inntil ett år med 
full eller delvis lønn.



Egoist eller ansvarlig?

Skolen som oppbevaring 
eller leverandør av 
framtidas skaperkraft?
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Vi må kunne forvente at skolen skal 
gi alle grunnleggende ferdigheter. I 
tillegg er det viktig å gi elevene en 
solid ballast i form av realfagkunnskaper 
og kjennskap til eget og andres språk, 
historie og kulturer. Slik møter vi best 
framtidas utfordringer.

Sosialt ansvar
• Barnevern til barns beste
• Integrering med opplæring
• Verdig rusomsorg
• Trygg alderdom 

Venstre har i siste bystyreperiode 
konsekvent arbeidet for å styrke barne-
vernets ressurser. Barnevernet må være 
basert på god kompetanse, og det krever 
tillit til fagfolk som har en vanskelig, 
men viktig jobb. 

En styrking av barnevernet vil også være 
et forebyggende tiltak mot rusmiddel-
misbruk og kriminalitet. 
Samtidig ser vi at tilbudet til byens 
rusmisbrukere er for dårlig. Venstre 
vil ta ansvar for å sikre at de også får 
dekket sine grunnleggende behov, i 
tillegg til at vi vil støtte og fremme 
tiltak som kan bidra til å gi dem et 
verdig liv gjennom opplæring og 
arbeidstrening. 

For Venstre er det i tillegg svært viktig 
at Trondheim har en verdig eldreomsorg. 
Målet må alltid være at byens eldre skal 
oppleve trygghet i egen hverdag og ha 
et tilbud om helse- og omsorgstjenester 
som er tilpasset den enkeltes behov. 
Tilbudet må være godt både når det 
gjelder institusjonsplasser, bo- og 
servicesenter og hjemmebasert omsorg, 
slik at de eldre i større grad kan velge 
den tjenesten som er tilpasset deres behov.
 



Våre kandidater til BYSTYRET
Jon Gunnes  – 50 år
Ingeniør
Min hjertesak er: Grønnere Trondheim – en by å være glad i!

Guri Melby – 26 år
Lektor
Min hjertesak er: Skape en enklere hverdag for småbedriftseiere, 
og legge til rette for at flere kan utvikle nye bedrifter.

Fredrik O. Carstens – 27 år
Student
Min hjertesak er: Å legge til rette for miljøvennlige 
transportløsninger – buss, trikk, gangveier og sykkelveier. 

Bente Kjøsnes – 55 år
Avdelingsingeniør
Min hjertesak er: Kulturelt mangfold.

Erling Moe – 49 år
Avdelingsdirektør
Min hjertesak er: En sterk skole 
med kunnskap og trivsel.

Bra for Trondheim – bra for deg

trondheim.venstre.no
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