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DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De
Grønne og Senterpartiet vil jobbe sammen for å gjøre Trondheim til en enda
bedre og tryggere by å bo i. Mangfold, åpenhet og inkludering gjelder alle.
Derfor vil vi i fellesskap ta ansvar for hverandre og for byen vår. Vi vil
videreutvikle eldreomsorgen og skolen slik at eldre føler trygghet for omsorg
og barn får kunnskaper og ferdigheter å ta med seg videre i livet. Trondheim
skal være motoren i den regionale næringsutviklingen. Vi vil fortsette
samspillet med våre nabokommuner, utdanning og forskningsmiljøene og
næringslivet for å være en internasjonal kunnskapsby der det er attraktivt å
studere, forske og utvikle nye arbeidsplasser. Trondheims rolle som kirkelig
tyngdepunkt, pilegrimsmål, og økumenisk kontakt for dialog mellom
religioner må styrkes. Vi skal legge til rette for gode og levende bydeler og
gode kultur og idrettstilbud for hele byen. Vi vil utvikle byen innenfor en
ansvarlige økonomisk ramme, og sikre gjennomføring av vår ambisiøse
energi- og klimahandlingsplan.
Vi vil styre sammen etter disse prinsippene i perioden 2011-15:
• Vi forplikter oss til å legge frem felles budsjett i balanse. Budsjettet
skal følge bystyrets handlingsregel for hvor stor andel av
driftsbudsjettet som skal gå til nedbetaling av renter og avdrag, for å
sikre at kommunen ikke får for høy gjeld
• Vi skal ivareta kommunens realkapital, både på investerings- og
vedlikeholdssiden, for å forvalte kommunens økonomiske verdier på
en ansvarlig måte.

• Vi skal ansette flere pleiere i eldreomsorgen i hele, faste stillinger.

• Det skal bli flere lærere i Trondheimsskolen. Undervisningen skal bli
praktisk og mer variert, spesielt i realfag. Antall spesialpedagoger skal
økes.

• Vi vil arbeide videre med å frigi mer av lærernes tid til undervisning og
mindre tid til rapportering, dokumentering og statistikkinnhenting.
• Etter- og videreutdanning for lærerne skal styrkes.
• Kvaliteten i barnevernet skal styrkes slik at alle som trenger det får
hjelp til rett tid. Trondheim skal bli foregangskommune for fosterhjem.
Dette betyr bl.a. nødvendig behovsdekning, kompetanseheving og
styrket oppfølging av fosterforeldrene og deres familier.
• Lette forholdene for foreldre med sterkt funksjonshemmede barn
gjennom bedre omsorgslønnsordninger og bedre koordinering av
offentlige tilbud.
• Et offensivt rusforebyggende arbeid med hovedvekt på redusert
rekruttering og en restriktiv skjenkepolitikk. Det betyr bl.a. at vi holder
fast ved en skjenkestopp kl 02.00, økt satsing på kontroller og
strengere reaksjoner på brudd. Det vurderes krav om vertskapsbevis
for å motta skjenkebevilling.
• Sikre målsetningen for økologisk mat i skole, barnehager og
storkjøkken.
• Vi skal øke kvaliteten i barnehagene, og ansatte skal tilbys
kompetanseheving. Kommunale og private barnehager skal ha
likeverdig behandling.
• Vi skal styrke helsefremmende arbeid blant barn og unge. Alle elever
skal få tilrettelagt fysisk aktivitet i skoletiden hver dag. Det
tilrettelegges for et samarbeid mellom skole og idrett for å fremme
fysisk aktivitet. Vi skal styrke skolehelsetjenesten med blant annet
styrket helsesøstertjeneste.

• Vi skal ha en ny og offensiv gjennomgang av Fattigdomsplanen. Ulike
virkemidler som bostøtte, kommunale boliger og startlån må vurderes.
Ventetida for å få kommunal bolig skal kraftig ned.
• Sosialhjelpssatsen skal være på statens veiledende satser med
barnetrygd holdt utenfor.

• Vi vil arbeide for at heltid blir en rettighet og deltid en mulighet,
gjennom et aktivt samarbeid med ansatte om utvikling av turnuser,
studentstillinger, økt grunnbemanning og rettigheter til reell
stillingsandel. Dette vil sørge for større stabilitet, faglig kvalitet og
mindre behov for vikarer.
• Det skal være faste hjelpere som kommer til rett tid i hjemmetjenesten.
• Trygghetsalarmen skal fortsatt være gratis.
• Trenger du sykehjemsplass i Trondheim, så skal du få det. Ingen som
trenger langtidsplass på sykehjem, skal måtte vente lengre enn 6 uker.
Ingen skal trenge å bo ufrivillig på dobbeltrom. De som trenger
korttidsplass, skal få det innen 2 uker, og ved akutt behov skal ingen
måtte vente lengre enn 3 dager.
• Øke samarbeidet med frivillig sektor som en del av
Samhandlingsreformen.

• Vi vil legge til rette for bygging av minst 7500 nye boliger i løpet av
bystyreperioden. Fortettingsstrategien ligger fast. Vi vil se på
muligheten til økt boligetablering i Midtbyen. Det skal legges til rette
for varierte typer boliger, slik at det kan skapes robuste
bomiljø tilpasset ulike livsfaser og som kan bidra til møte på tvers av
generasjoner.

• Vi vil søke samarbeid med boligbyggerlag for å få til forsøk med
bygging av non-profitt utleieboliger.
• Det skal sikres offentlig skoletilbud i alle deler av Trondheim.
Elevtallsutviklingen må følges nøye for å sikre tilstrekkelig kapasitet i
alle deler av byen.
• Vi skal ha et nært samarbeid med SiT for å få på plass flere
studentboliger, blant annet gjennom kommunalt subsidierte tomter.
• Vurdere ulike støtteordninger til vedlikehold av vernede bygninger.
• Vi ser Miljøpakken som et viktig virkemiddel for å styrke miljø- og
klimainnsatsen i Trondheim gjennom å bedre kollektivtilbudet, bygge
ut veier og gang- og sykkelveier. Vi vil søke et bredest mulig
samarbeid om Miljøpakken fremover.
• Det skal innarbeides en grønn strek som fastsetter områder for vern av
matjord i Trondheim. Den grønne strek skal inn på plankartene på
samme måte som den røde strek.
• Vi skal videreføre arbeidet med å kartlegge og bevare det biologiske
mangfoldet i kommunen.
• Vi vil stimulere til miljøretta næringsutvikling.

• Vi vil se på nye modeller for å bygge rimeligere idrettshaller. Sammen
med fylkeskommunen og idrettslagene skal vi bygge 7 nye
flerbrukshaller. Det skal fortsatt være gratis hall- og baneleie.
• Vi vil bidra til å legge til rette for et bedre breddetilbud for ungdom for
å hindre frafall fra idrett og fysisk aktivitet. Vi skal ha tilgjengelige
turdrag i bydelene, og legge til rette for nærmiljøanlegg for

uorganisert aktivitet. Kolstad-modellen skal videreføres, og det skal
gis et likeverdig idrettstilbud til funksjonshemmede.
• Trappe opp støtten til menigheter og andre trossamfunn til snittet for
de andre større byene. Første opptrapping skjer i 2012. De økte
ressursene skal styrke den lokale aktiviteten.
• Styrke samarbeidet med frivillig sektor, med bedre tilrettelegging og
økt støtte til lag og organisasjoner.
• Bidra til opprettelsen av ”Dyrenes Hus”, hvor hjemløse kjæledyr blir tatt
vare på og omplassert.
• Etablere kulturskolesenter og øvingsrom for band i bydelene.
Kulturskolen skal være tilgjengelig for alle, og skal derfor legge tilrette
for barn og unge med særlig behov.
• Vi vil arbeide for etablering av en Kunsthall i Trondheim for
samtidskunst.
• Øke frie midler til prosjekter for den profesjonelle delen av kulturfeltet.
• Festivalstøtten skal videreføres og styrkes.
• Etablere en ny bibliotekfilial øst i Trondheim.

