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1 – Et budsjett for folk flest i Trondheim!
Fremskrittspartiet legger med dette frem forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan
for 2014 – 2017. Budsjettforslaget legger opp til en trygg økonomisk styring av
Trondheim kommune, med fokus på kommunens kjerneoppgaver.
Fremskrittspartiets satsingsområder:
Drift
Helse og velferd
Skole og oppvekst
Redusert eiendomsskatt
Veg
Investering
Veg

35 955 000
12 900 000
48 000 000
8 000 000

”Trygg og god
omsorg, mer
kompetanse i skolen
og en styrket satsing
på idrett og frivillighet
er blant FrPs viktigste
prioriteringer”

115 000 000

Budsjettforslaget er tydelig i prioriteringene, hvor vi setter helse og velferd, skole og
oppvekst og reduksjon i den urettferdige og usosiale eiendomsskatten i toppen av vår
prioriteringsliste. Fremskrittspartiet vil i tillegg ta et betydelig løft innenfor vegområdet,
både på drift- og vedlikeholdssiden.
For Fremskrittspartiet er det viktig å legge opp til en forsvarlig økonomisk politikk,
gjennom å sørge for god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Vi foreslår derfor både
konkurranseeksponering og utfordringsrett som tiltak for å sikre best mulig tjenester til
riktig pris. Fremskrittspartiet foreslår omfattende tiltak for kapitalfrigjøring gjennom
redusert låneopptak, og prioriterer investeringsformål som forventes å gi lavere
driftsutgifter.
Som ved flere tidligere budsjettbehandlinger, legges det fra rådmannens side opp til
generelle effektiviseringskrav innenfor kommunens tjenesteområder. Fremskrittspartiet
er enig i at det er viktig å ha et kontinuerlig fokus på effektiv bruk av kommunens
ressurser. Vi mener imidlertid at det innenfor viktige områder er behov for styrking av
budsjettet, slik som helse. og velferdsområdet, oppvekstsektoren og vegområdet.
Med dette dokumentet legger Fremskrittspartiet frem alternativt forslag til budsjett og
økonomiplan for Trondheim kommune, 2014 – 2017. Budsjettforslaget innebærer av
kraftig styrking av kommunens kjerneoppgaver, for å sikre grunnleggende
velferdstjenester for byens befolkning.
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2 – Skatte- og budsjettvedtak
2.1

Rådmannens forslag til skatte- og budsjettvedtak spesifisert i ”Rådmannens
forslag til handlings- og økonomiplan 2014 – 2017. Budsjett 2014”, inkludert
tilleggsnotat datert 18.november 2013, vedtas med de endringer som følger av
dette budsjettforslaget fra Fremskrittspartiet.

2.2

Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens forslag til økonomiplan 2014 – 2017
med de endringer som følger av dette budsjettforslaget fra Fremskrittspartiet.

2.3

Verbale forslag i eget hefte, samt vedlagt sist i budsjettdokumentet, legges fram
for selvstendig behandling i komiteer og bystyret.

3 – FrPs viktigste prioriteringer for 2014
Omsorg mellom mennesker og økt bemanning i sykehjem
Færre nye sykehjemsplasser enn tidligere forutsatt kan gi lengre ventetid for brukerne.
Hjemmetjenestene må i stor grad bære belastningen med å kompensere for dette. FrP
styrker hjemmetjenestene ytterligere, i tillegg til å ta i bruk omsorgslønn i større grad.
Dagens bemanning i sykehjem fremstår som marginal, og FrP foreslår å styrke denne.
Nedtrapping av eiendomsskatten
Eiendomsskatten er en urettferdig og usosial dobbeltbeskatning, som ikke tar hensyn
til den enkeltes skatteevne. Eiendomsskatten er mer enn tredoblet siden de rødgrønne
partiene tok over styringen i Trondheim kommune. FrP fjerner eiendomsskatten i sin
helhet, gjennom en gradvis nedtrapping.
Trygg og god oppvekst
Barne- og familietjenesten, videreutdanning av lærere og fritidsaktiviteter for barn og
unge er høyt prioritert i FrPs budsjettforslag. Trygg oppvekst, kvalitet i skolen og en
aktiv hverdag for barn og unge er noe av det viktigste vi kan bruke penger på, og det
gir mye igjen i form av engasjement, deltakelse og inkludering. FrP mener det er riktig
å styrke innsatsen overfor barn og unge.
En aktiv og meningsfull hverdag
Aktivitet, inkludering og mestring er viktige faktorer som påvirker livskvaliteten vår. FrP
vil jobbe for gode og meningsfulle aktivitetstilbud til mennesker med behov for
tilrettelegging, og styrker derfor dagtilbud til funksjonshemmede. Av samme grunn
prioriterer vi dagtilbud for demente, og aktivitetstilbudet for psykisk
utviklingshemmede.
Et løft på byutviklingsområdet
Vegnettet i Trondheim trenger et løft på vedlikeholdssida gjennom årlige bevilgninger,
blant annet for å sikre forsvarlig vinterdrift. Det er også behov for å ta igjen etterslep på
vedlikehold og asfaltering, i tillegg til de årlige bevilgningene til drift og vedlikehold av
vegnettet. FrP mener dette er en viktig kommunal oppgave, og foreslår en betydelig
styrking av området på driftssiden, og over investeringsbudsjettet i perioden.
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4 – Eiendomsskatten trappes ned og fjernes
Ved bystyrebehandling av økonomiplan for 2013-2016, vedtok sentrumvenstrepartiene en såkalt kontorjustering av beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt,
med 10 prosent generell økning av eiendomsverdiene. Denne økningen slår inn i år.
Til tross for at det samtidig foreslås å redusere promillesatsen fra 5,5 promille til 5,3
promille, vil kommunen kreve inn 35 millioner mer i eiendomsskatt fra innbyggerne i
2014, sammenlignet med 2013.
Fremskrittspartiet avviser ethvert forslag om å øke eiendomsskatten, og står fast på
målsettingen om at eiendomsskatten skal avvikles gjennom en årlig nedtrapping over
to økonomiplanperioder.

”FrP kutter eiendomsskatten med 48 mill neste år, og fjerner
denne urettferdige skatten i løpet av de kommende 8 årene”
I 2003 ble det innkrevd 140 mill i eiendomsskatt i Trondheim kommune. I løpet av
årene med rødgrønt flertall i bystyret er kommunens inntekter fra eiendomsskatt mer
enn tredoblet. I 2014 vil sentrum-venstrepartiene kreve inn 514 millioner kroner, og
dette vil øke utover i økonomiplanperioden.
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Fremskrittspartiet er bekymret over en utvikling der økning i eiendomsskatten til
stadighet benyttes til å øke kommunens inntekter, enten i form av økt promillesats eller
ved justering av takstgrunnlaget. Dette er en utvikling som må stoppes.
Eiendomsskatten er en usosial og urettferdig beskatning, som Fremskrittspartiet
foreslår å avvikle i sin helhet.
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5 – Kommunens gjeldssituasjon
Ved inngangen til 2014 vil Trondheim kommunes gjeld være rett i underkant av 12
milliarder kroner. Drøyt 7,5 milliarder av dette er gjeld som belaster bykassen. Ved
utgangen av denne økonomiplanperioden forventes den samlede gjelden å øke med
3,7 milliarder kroner, mens den delen av gjelden som belaster bykassen øker med 1,9
milliarder. Dette er enorme summer som bidrar til å binde opp mer av kommunens
midler i kapitalutgifter knyttet til betaling av avdrag og lån.
Fremskrittspartiet er kritisk til at såpass mye av investeringene er fullfinansiert
gjennom låneopptak. Ved den årlige behandlingen av økonomiplanen, har
Fremskrittspartiet flere ganger fremmet forslag om redusert låneopptak gjennom i
større grad å finansiere investeringer ved kapitalfrigjøring og nedsalg av kommunalt
eierskap. Dette holder vi fast ved, for å dempe gjeldsveksten i kommunen.
Å redusere lånefinansieringsgraden på investeringer, er et fornuftig og effektivt grep
for å få bedre kontroll over den økonomiske situasjonen. Redusert gjeld gir større
handlingsrom ved at mindre av kommunens tilgjenglige driftsmidler bindes opp i
kapitalutgifter.
På bakgrunn av dette foreslår Fremskrittspartiet nedsalg av kommunalt eierskap og
økt trykk på salg av eiendom, noe som gir rom for reduksjon i kommunens
gjeldsbyrde.

6 – Forvaltning og avkastning fra kraftfondet
Trondheim kommune har gjort seg avhengig av avkastningen på kraftfondet, for å få
budsjettet til å gå i balanse. Dette betyr i praksis at svingninger i finansmarkedet i stor
grad påvirker kommuneøkonomien. Fremskrittspartiet er betenkt over dette, og særlig
sett i sammenheng med kommunens gjeldsbelastning.
I forbindelse med finanskrisen så man tydelig hvilken risiko kommunen løper ved å ha
store verdier eksponert i aksjemarkedet. Med et langsiktig mål om at halvparten av
realavkastningen fra kraftfondet skal brukes til å finansiere driften av det kommunale
tjenestetilbudet, betyr det at omfang og kvalitet i kommunens tjenestetilbud avhenger av
tilstanden i finansmarkedene.
Fremskrittspartiet vil derfor be rådmannen iverksette en gradvis avvikling av kraftfondet,
til fordel for nedbetaling av gjeld.
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7 – Helse og omsorg med verdighet og trygghet
Kommunen skal sørge for et tjenestetilbud som gir innbyggerne trygge og gode
tjenester, når de får behov for det. Innenfor rammene av et godt tjenestetilbud legger vi
også innbyggernes rett til å ta egne valg om hvem de ønsker å motta tjenester fra.
Sentrum-venstrepartienes avvisning av valgfrihet som
virkemiddel innenfor helse- og velferdsområdet, er etter
Fremskrittspartiets syn sterkt beklagelig. En slik holdning fra
flertallet fratar den enkelte bruker muligheten til å ha større
kontroll over eget liv og egen hverdag.
I sitt budsjettforslag skriver rådmannen at bemanningen er
marginal innenfor de fleste tjenesteområdene.
Fremskrittspartiet foreslår å gjøre noe med dette i budsjettet,
og foreslår 12 millioner til styrket bemanning i
hjemmetjenester og sykehjem.
Hjemmetjenestene er ventet å måtte ta en del av belastingen med at veksten er svært
lav og nærmest fraværende, når det gjelder antall sykehjemsplasser. På bakgrunn av
dette mener vi det er ekstra behov for å styrke kommunens innsats på dette området.
Fremskrittspartiet foreslår i tillegg å bevilge midler til kjøp av tjenester hos private, som
kan avlaste det kommunale tilbudet innenfor helse- og velferdsområdet.
En politikk hvor man ikke evner å prioritere enkelte områder høyere enn andre, gjør at
det blir lite til de som trenger det mest. For Fremskrittspartiet er eldreomsorg og
helsetjenester blant kommunens absolutt viktigste oppgaver, og derfor er dette området
høyt prioritert i Fremskrittspartiets alternative budsjettforslag for Trondheim kommune.
7.1 Styrket bemanning i hjemmetjenester og sykehjem
+ 12,0 mill.
Rådmannen forventer økt ventetid på sykehjemsplass i 2014. Dette krever økt satsing
på forebyggende arbeid og større kapasitet i hjemmetjenestene. Det er et mål at flest
mulig skal få bo hjemme så lenge de ønsker det, noe som stiller store krav til
omsorgstilbudet, med tanke på tidlig innsats, forebygging og tilrettelegging i hjemmet.
Fremskrittspartiet mener det er en egenverdi i at mennesker kan få bo i eget hjem.
I forbindelse med behandling av organiseringen av tjenestetilbudet til døve, døvblinde
og sterkt tunghørte personer, ble det vedtatt at Trondheim kommune inngår
driftsavtale med Stiftelsen Signo om drift av helse- og velferdstjenester, hvor en
kostnad på 350 000 kroner dekkes opp innenfor budsjettet til hjemmetjenesten.
Fremskrittspartiets budsjettforslag innebærer en styrking som gjør dette lettere å
håndtere innenfor et budsjettområde som er presset fra før.
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7.2 Sykehjemsleger – opptrapping
+ 0,9 mill.
Legeforeningens anbefaling er at én sykehjemslege har ansvar for maksimalt 90
sykehjemspasienter. I tillegg anbefaler Legeforeningen at sykehjemslegen har ansvar
for vesentlig færre pasienter, dersom pasientgruppen består av korttids-,
rehabiliterings-, demens- og palliative pasienter. Dette er pasientgrupper som er
økende, og som krever tett oppfølging.
Samhandlingsreformen pålegger sykehjemmene å behandle og
ivareta en stadig sykere og mer kompleks pasientgruppe og
deres pårørende. Mer enn 80 prosent av pasientene har
demens. Dette krever flere tilstedeværende, kompetente og
interesserte leger, som utover det individrettete pasientarbeidet,
også deltar organisatorisk i fag- og kvalitetsutvikling i
sykehjemmet.
På bakgrunn av dette ønsker Fremskrittspartiet i sitt alternative
budsjett å styrke tjenesten, slik at alle sykehjemmene i
Trondheim kommer opp på et nivå med 0,5 legetimer per plass. Beregnet kostnad for
dette er 550 000,- i følge rådmannen. Dette gjør at kommunen kommer på et nivå med
sammenlignbare kommuner. Fremskrittspartiet styrker legedekningen i sykehjem også
noe utover dette, og vil vurdere behovet ytterligere opptrappinger, i tråd med endringer
i pasientgruppene som beskrevet i teksten.
7.3 Kjøp av helse- og omsorgstjenester hos andre aktører
+ 10,0 mill.
Fremskrittspartiet er bekymret for den manglende veksten i antall sykehjemsplasser. I
2014 og 2015 viser netto endring i sykehjemsplasser at det kun tilføres én ny
sykehjemsplass til kommunens tjenestetilbud.
Rådmannen foreslår i sitt budsjett å kompensere for manglende sykehjemsplasser ved
å styrke hjemmetjenestene, slik at eldre kan bo hjemme lenger. Fremskrittspartiet
støtter denne styrkingen, og øker innsatsen ytterligere, men vil i tillegg sette av 10
millioner kroner til kjøp av tjenester av aktører også utenfor egen organisasjon.
Frivillige og ideelle aktører, private tjenesteleverandører og andre tilbyr i stor
utstrekning tjenester som kan være med å avlaste kommunens eget tilbud. Særlig i
forbindelse med aktivisering, habilitering og rehabilitering kan kommunen nyttiggjøre
seg tilbud utenfor egen virksomhet.
7.4 Omsorgslønn
+ 4,0 mill.
Ordingen med omsorgslønn er i flere runder blitt kuttet i omfang, til sterk motstand fra
Fremskrittspartiet. Innsatsen fra pårørende og andre avhjelper kommunens
omsorgstilbud, og fortjener sterkere anerkjennelse enn hva tilfellet er i dag.
Fremskrittspartiet ønsker større omfang og nivå på den omsorgen som ytes fra
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pårørende som ønsker å bruke tid på å ta vare på sine nærmeste. For 2014 vil
Fremskrittspartiet styrke ordningen med 4 millioner kroner.
7.5 Gratis trygghetsalarm
+ 3,0 mill.
Cirka 500 brukere betaler i dag for automatisk brannvarsling gjennom
trygghetsalarmen. For 2014 utgjør slik varsling en kostnad på rundt 64 kroner per
måned. For Fremskrittspartiet er det et viktig prinsipp at trygghetsalarmen skal være
gratis, og vi mener dette også må inkludere brannvarsling.
En slik ordning vil kunne medføre at etterspørselen etter brannvarsling via
trygghetsalarmen øker. Fremskrittspartiet setter derfor av midler i budsjettet som gjør
det mulig å tilby gratis automatisk brannvarsling via trygghetsalarmen til de som
ønsker dette.
7.6 Overføringer og tilskudd – helse og velferd
+ 0,1 mill.
Fremskrittspartiet verdsetter det gode arbeidet som gjøres innenfor ulike lag og
foreninger, som et tilskudd til de offentlig drevne tjenestene. For 2014 bevilger vi 100
000 kroner utover rådmannens forslag, til fordeling på følgende organisasjoner:
For fangers pårørende
Parkinsonforeningen i Sør-Trøndelag
Trondheim revmatikerforening
Wayback

+ 10 000 kroner
+ 20 000 kroner
+ 20 000 kroner
+ 50 000 kroner

7.7 Styrking av dagtilbud for funksjonshemmede
+ 2,0 mill.
De siste årene har det vært gjennomført kutt i dagtilbudet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Fremskrittspartiet mener disse kuttene har vært feil, og i beste fall bare
gir en kortsiktig gevinst. I dette budsjettforslaget foreslår Fremskrittspartiet å styrke
området med 2 millioner kroner.
7.8 Styrking av aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede
+ 1,0 mill.
Fremskrittspartiet avviser å bruke behovet for tilrettelagte boliger som et argument for
å kutte i aktivitetstilbudet til denne gruppen. Deltakelse, inkludering og mestring er
viktig for habilitering og forebygging av større hjelpebehov. En aktiv hverdag på
enkeltindividets premisser bidrar til bedre livskvalitet, særlig for mennesker som i
mindre grad kan nyttiggjøre seg gruppetilbud.
7.9 Styrket dagtilbud for demente
+ 0,5 mill.
Innhold i hverdagen er viktig, og faste gjøremål gir god struktur i hverdagen. Et godt
dagtilbud for demente er avlastende for pårørende, samtidig som det bidrar til både
fellesskap og aktivisering for den som er rammet av demens. Fremskrittspartiet ønsker
å styrke dette arbeidet, og legger til 500 000 kroner på toppen av rådmannens forslag.
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7.10 Rusomsorg - reversere kutt i Stavne arbeid og kompetanse
+ 2,1 mill.
Fremskrittspartiet vil ikke akseptere kuttforslaget på 1,9 millioner i 2014, i tillegg til 200
000 i nedskjæring i 2013. Disse kuttene rammer tiltak for unge rusmisbrukere, og fører
til at færre får nødvendig hjelp. Brukerrådet ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF
fremholder at de foreslåtte nedskjæringene rammer unge som ikke fanges godt nok
opp av det øvrige hjelpeapparatet. Fremskrittspartiet er enig med brukerrådet, og
opprettholder bevilgningene til Stavne Arbeid og Kompetanse KF.
7.11 Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde
+ 0,355 mill.
De senere årene har det vært gjennomført kutt ved rådgivningstjenesten for døve og
døvblinde. Rådmannen begrunner dette delvis med at mange av brukerne får bistand
fra andre kommunale tjenester. Brukerrådet ved enheten opplever imidlertid at antall
brukere ved rådgivningstjenesten har økt fra 94 brukere i 2012, til 117 brukere i 2013.
Fremskrittspartiet foreslår derfor å styrke budsjettet til denne tjenesten med 355 000
kroner, for å ivareta brukernes rett til likeverdige tjenester.
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8 – Kunnskap og kvalitet, for skole og oppvekst
Trondheimsskolen skal ligge i front på områder som kompetanse, kvalitet og resultater
i skolen. Skoler i Trondheim oppnår allerede gode resultater på mange områder, og
slike resultater må vi benytte for å bli stadig bedre. Erfaringsutveksling og samarbeid
mellom enheter er nødvendig for å sikre dette.
Fremskrittspartiet vil arbeide for økt kompetanse i grunnskolen, og sier derfor nei til
rådmannens forslag om kutt i videreutdanning for lærere. Behovet er allerede større
enn det antall plasser som tilbys, derfor er det feil å redusere rammene innenfor dette
budsjettområdet.
Etterspørselen etter realfagskompetanse er stor i dagens samfunn. Fremskrittspartiet
mener det er viktig å starte tidlig med å stimulere realfagsinteressen hos elevene,
gjennom å styrke tiltak som kan gjøre fagene lettere tilgjengelig.
For Fremskrittspartiet er det viktig å understreke at en god oppvekst handler mer om
kompetanse i skolen og skolemiljø. I rådmannens budsjettforslag blir barne- og
familietjenesten utsatt for innsparingsforslag som kan gi reduksjoner i tjenestetilbudet.
Fremskrittspartiet støtter nødvendige omstillingsprosesser og tiltak for å sikre god
utnyttelse av tilgjengelige ressurser, men vil gå imot kuttforslag som gir seg direkte
utslag i redusert tjenestetilbud innenfor barne- og familietjenesten.
8.1 Realfagsatsing i grunnskolen
+ 2,2 mill.
Satsing på realfag er viktig av flere årsaker. Fagene er og har vært i stadig endring, og
etterspørselen etter denne type kompetanse er stor. Fremskrittspartiet vil derfor
arbeide for større interesse for realfag, og mer kompetanse i grunnskolen innenfor
disse områdene. På bakgrunn av dette setter vi av 2,2 millioner kroner til ytterligere
satsing på realfag. Den økte satsingen skal gjøre realfagene mer tilgjengelige for
elevene gjennom praktisk læring i skolen, og/eller ved å gi elevene mulighet til flere
besøk ved ”realfagsinstitusjoner”.
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8.2 Styrket satsing på videreutdanning av lærere
+ 2,0 mill.
Videreutdanning av lærere gir ny formell kompetanse på universitets- og høyskolenivå.
Rådmannen foreslår å redusere denne ordningen. Fremskrittspartiet vil reversere det
foreslåtte kuttet, og legger inn 2 millioner kroner for å opprettholde dagens nivå. Dette
kommer i tillegg til den økningen som rådmannen selv har lagt inn under
etterutdanning.
8.3 Salem 22B – økt driftstilskudd
+ 0,2 mill.
Salem menighet er foreslått et tilskudd på 323 000 kroner i 2014 til drift av
kontaktsenteret 22B. Tilsvarende beløp for 2013 var 315 000 kroner.
Salem 22B er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 15 og 23 år. Deres arbeid er
særlig rettet mot ungdom som oppholder seg mye i Trondheim sentrum, og som er i
risikosonen for å havne i en negativ utvikling. Gjennom tilstedeværelse og individuell
oppfølging jobber de for sitt hovedmål, som er å gjøre hverdagen enklere for unge
mennesker på vei inn i voksenlivet. I 2012 hadde Salem 22B 3 528 besøk i sitt
kontaktsenter, i tillegg til at det er gjennomført 817 oppfølgingssamtaler og ulike
aktiviteter med flere deltakere.
Fremskrittspartiet mener at Salem 22B med sitt arbeid utgjør et svært viktig og godt
forebyggende arbeid blant ungdom i Midtbyen. Fremskrittspartiet bevilger derfor
ytterligere 200 000 kroner i ekstra driftstilskudd for å styrke dette viktige arbeidet.
8.4 Økt innslag av privatdrevet SFO
- 2,5 mill.
Fremskrittspartiet mener at kommunene har muligheter for å hente både økonomiske
gevinster og økt tjenestekvalitet på økt innslag av privat drift av SFO. Det foreslås
derfor å åpne for økt samarbeid med idrettslag og frivillige organisasjoner i drift av
SFO, med en realistisk gevinst på 2,5 mill neste år.
8.5 Reduksjon av morsmålsundervisning
- 1,5 mill.
Fremskrittspartiet mener at morsmålsundervisning skal være en frivillig ordning for den
enkelte. Fremskrittspartiet foreslår derfor å redusere morsmålsundervisningen i
kommunen til de lovfestede kravene.
8.6 Barne- og familietjenesten – stanse kutt
+ 5,8 mill.
Rådmannens budsjettforslag for 2014 innebærer krevende omstillingsprosesser i hele
Barne- og familietjenesten, og innstramminger i tjenestetilbud og praksis.
Fremskrittspartiet er enig i at det er nødvendig med en omstilling og organisering som
sikrer god ressursutnyttelse til det beste for brukerne.
Vi vil imidlertid advare mot å hente ut store økonomiske gevinster fra dette
tjenesteområdet, før man vet mer om hvordan dette vil påvirke tjenestene til en sårbar
gruppe. Fremskrittspartiet vil derfor stoppe den foreslåtte reduksjonen i
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tjenestetilbudet, og opprettholder bevilgningene til tiltak i hjemmet, plasseringer i
institusjon og fosterhjem, samt tilskudd til private utførere.
8.7 StudiebyEN – styrket informasjonsarbeid for studenter
+ 0,2 mill.
Trondheim er en stor studentby, hvor studentene utgjør en vesentlig del av byens
identitet og sjel. Fremskrittspartiet mener det er viktig å legge forholdene til rette for at
Trondheim skal være en attraktiv studieby, også utover det rent faglige. StudiebyEN
spiller en viktig informasjonsrolle i denne sammenhengen, og Fremskrittspartiet vil
derfor styrke deres arbeid.
8.8 Trafikksikkerhet i skolen
+ 2,5 mill.
Et enstemmig bystyre har utpekt mopedister som fokusområde i hovedmålet for
Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2012-2016, på bakgrunn i
ulykkesstatistikk som sier at dette er en utsatt gruppe. Ungdomsskolen er et godt
egnet nivå for holdningsskapende innsats knyttet til trafikksikkerhet, blant annet fordi
målgruppen nærmer seg alderen hvor man ta førerkort for moped.
Fremskrittspartiet mener det er viktig med et sterkt fokus på trafikksikkerhet i skolen,
og har ved behandlinga av Trafikksikkerhetsplanen også støttet mopedopplæring som
valgfag i ungdomsskolen.
Vi setter derfor av 2,5 millioner kroner til styrking av trafikksikkerhetsarbeidet i skolen,
gjennom målrettet oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.
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9 – Barn, unge og frivillighet i fokus
9.1 Endringer i kulturbevilgninger

__

- 18,085 mill.

FrP foreslår at følgende endringer gjøres i forhold til rådmannens forslag til
kulturtilskudd:

Tiltak
Kulturfondet
Visulle uttrykk og film
Trøndelag senter for samtidskunst
Trondheim kunstforening
Heimdal kunstforening
Lademoen kunstnerverksted
Trondheim elektroniske kunstsenter
Musikk
Trondheimssolistene
Trondheim Jazzorkester
Midt-Norsk Jazzsenter
Ny Musikk
Tempo (Rockforum)
Festivaler
Trondheim Jazzfestival
Trondheim kammermusikkfestival
Latinfestivalen
Nidaros Bluesfestival
Meta.Morph (Trondheim matchmaking)
Filmfestival Kosmorama
Verdensmusikkfestival Transform
ISFIT
Scenekunst
Driftstilskudd Avant Garden
DansIT
Cirka Teater
Kultur- og kunstnerisk virksomhet
Tilskudd profesjonelle
Kjøp av tid i Verkstedhallen
Tilskudd til atelierfellesskap
Fritidskulturlivet
Strakstiltak kunst og kultur
Tilskudd fritidskulturlivet
Tilskudd kor og korps
Trondheim kulturnettverk
UKM Norge
Tilskudd aktiviteter - barn og unge

Rådmannens forslag

FrPs forslag

3 160 000

1 660 000

565 000
220 000
120 000
660 000
200 000

250 000
170 000
70 000
0
0

250 000
844 000
330 000
290 000
280 000

180 000
500 000
200 000
0
0

672 000
755 000
309 000
309 000
508 000
1 016 000
265 000
256 000

370 000
555 000
170 000
170 000
300 000
600 000
130 000
300 000

2 492 000
450 000
175 000

1 600 000
250 000
0

1 355 000
300 000
140 000

0
0
0

1 290 000
1 930 000
800 000
230 000
100 000
1 150 000

0
2 230 000
1 100 000
300 000
100 000
1 450 000
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Tilskudd helgeaktiviteter - barn og unge
Tilskudd til politiske ungdomsorganisasjoner
Knutepunktinst./Reg. inst.
Trondheim symfoniorkester/Musikkteateret
Trøndelag Teater
Museene i Sør-Trøndelag
Olavsfestdagene
Sum
Endringer

230 000
0

300 000
100 000

22 272 000
14 319 000
7 101 000
4 084 000
69 427 000

16 102 000
11 000 000
7 101 000
4 084 000
51 342 000
- 18 085 000

9.2 Kulturarenaplanen – omdisponering og styrking
+ 1,0 mill.
I sitt budsjett for 2013 vedtok sentrum-venstrepartiene å omdisponere midler fra
oppfølging av kulturarenaplanen, over til arbeidet med å etablere en kunsthall i
Trondheim. Fremskrittspartiet mener dette er feil prioritering, og foreslår heller å
disponere 700 000 kroner over på tiltak rettet mot barn og unge. I disse tiltakene
inngår eksempelvis fritidsklubber og andre aktiviteter i tilknytning til nærskoler.
Fremskrittspartiet vil i tillegg styrke arbeidet med kulturarenaer for barn unge med
ytterligere 300 000 kroner, slik at bevilgningene for 2014 blir på totalt 1 million kroner.
9.3 Biblioteket – utvikling av tilbud og kulturarenafunksjon
+ 0,7 mill.
Sammen med nærskolene utgjør også bydelsbibliotekene viktige kulturarenaer for
både barn og voksne. I tillegg til tradisjonell virksomhet knyttet til utlån av bøker og
ulike medier, er biblioteket blitt en arena for aktiviteter som Barneuniversitetet,
konserter og litterære arrangement. Fremskrittspartiet vil styrke biblioteket som
kulturarena for nysgjerrige barn i alle aldre!
9.4 Kunsthall – omdisponering
- 0,7 mill.
I tråd med Fremskrittspartiets prioritering av kulturarenatiltak for barn og unge,
omdisponeres kunsthallmidlene til nevnte formål.
9.5 Kulturenheten
- 3,0 mill.
Fremskrittspartiet foreslår å pålegge enheten et generelt kutt på 3 millioner kroner,
men presiserer at støttekontaktvirksomheten ved enheten skal skjermes.
Fremskrittspartiet vil frigjøre disse midlene til prioritering innenfor helse, skole og
oppvekst.
9.6 Økt tilskudd til frivillighetskultur og barne- og ungdomsorganisasjoner
Fremskrittspartiet vil prioritere barn, unge og frivillighetskulturen foran det profesjonelle
kunst- og kulturområdet. Av den grunn foreslår Fremskrittspartiet flere endringer i
overføringer og tilskudd innenfor området kultur og idrett, i tråd med tabellen over,
”Endringer i kulturbevilgninger”. I tillegg styrker vi bevilgningene til drift og investering
på idrettsområdet.
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9.7 Økt støtte til byens kor og korps
Kor- og korpsmiljøet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Engasjerte korpsledere,
dirigenter, voksne og barn bidrar inn i dette arbeidet som for en stor del er basert på
frivillighet. Fremskrittspartiet mener dette arbeidet må verdsettes mer, gjennom økte
tilskudd som legger grunnlaget for både drift og utvikling. Vi foreslår derfor å øke
bevilgningene fra 800 000 kroner til 1 100 000 kroner i 2014.
9.8 Økt støtte til breddeidretten og byens idrettslag
+ 1,5 mill.
For Fremskrittspartiet er det en prioritert oppgave å sørge for tilrettelegging for styrket
aktivitet i idrettslagene i kommunen. Det drives mye godt frivillig arbeid i tilknytning til
barne- og ungdomsidrett, et arbeid som Fremskrittspartiet mener må verdsettes
høyere enn i dag. På bakgrunn av dette styrker vi idrettsbudsjettet med 1,5 millioner
kroner, som tilskudd til aktiviteter, hvor Idrettsrådet fordeler midler på bakgrunn av
medlemstall i det enkelte idrettslag.
9.9 Utstyr til idrettsanlegg – styrking av budsjett
+ 0,4 mill.
Til tross for at dette utgjør en liten post i kommunebudsjettet, har midlene stor effekt
på treningsforholdene ved ulike idrettsanlegg. I dag eksisterer det mye nedslitt utstyr,
og behovet for oppgradering er stort. Fremskrittspartiet mener det er riktig å prioritere
tiltak hvor vi får mye igjen for de midlene vi bevilger, og foreslår derfor å styrke
budsjettet for utstyr til idrettsanlegg med 400 000 kroner utover rådmannens forslag.
9.10 Drift av idretts- og friluftslivsanlegg – ingen reduksjon
+ 1,9 mill.
Rådmannen foreslår redusert standard på drift av idretts- og friluftslivsanlegg
tilsvarende 1,9 millioner kroner for 2014. Dette vil ramme åpningstider og standard ved
anleggene. Fremskrittspartiet mener god tilgjengelighet til slike anlegg er viktig for
folkehelsen, og reverserer det foreslåtte kuttet til drift.
9.11 Idrettsrådet
+ 0,03 mill.
Idrettsrådet skal arbeide for å bedre forholdene for idretten i lokalsamfunnet, gjennom
å synliggjøre idrettens behov, og være en arena for samarbeid mellom kommunen og
idretten. Fremskrittspartiet mener Idrettsrådet fyller en viktig rolle i arbeidet med å
styrke idrettens plass i samfunnet, og vil derfor øke bevilgningene til dette arbeidet, i
tråd med avtalen mellom Trondheim kommune og Idrettsrådet.
9.12 Gatemagasinet Sorgenfri
+ 0,1 mill.
Gatemagasinet Sorgenfri selges i og rundt Trondheim, og er et godt tiltak for å gi
meningsfylt arbeid til mennesker som av ulike grunner er blitt stående utenfor
arbeidslivet. Gatemagasinet Sorgenfri er medlem av The International Network of
Streetpapers (INSP), en internasjonal interesseorganisasjon for gatemagasiner over
hele verden. Gatemagasinbevegelsen jobber for å gi hjemløse, rusmisbrukere og
andre vanskeligstilte muligheten til en litt mer verdig hverdag gjennom tilhørighet,
arbeid og inntekt. Fremskrittspartiet ønsker å gi muligheten til fortsatt satsing på dette
tiltaket, og foreslår derfor en økning i det årlige tilskuddet på 0,1 mill.
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9.13 Natteravnene
+ 0,1 mill.
Natteravnene har 20 avdelinger i Trondheim, koordinert av Natteravn Midtbyen.
Gjennom sitt arbeid ønsker de å bidra til reduksjon av vold, rus og skadeverk, slik at
unge får et godt og trygt utemiljø. Innsatsen er primært rettet mot ungdom som
oppholder seg ute på kveldstid i forbindelse med helg og helligdager. Natteravnenes
arbeid er også et bidrag til å gi voksne mer innsikt i hvordan utelivet og de unges
utemiljø fortoner seg. Fremskrittspartiet vil styrke natteravnene med 100 000 kroner.
9.14 Kommunale treningsapparater
- 0,1 mill.
For Fremskrittspartiet er det ikke en prioritert kommunal oppgave å etablere og å drifte
treningsapparater i offentlig regi. Vi kutter derfor 100 000 kroner til drift av kommunale
treningsapparater.
9.15 Jødisk museum
+ 0,7 mill.
Helt siden Jødisk museum ble opprettet i Trondheim, har driften i stor grad vært basert
på frivillig innsats. Siden slutten av 1990-tallet har Det Mosaiske Trossamfunn bidratt
med å dekke kostnader knyttet til driftsutgifter, helt frem til 2011, da den økonomiske
belastningen ble for stor. Det ble deretter igangsatt utvikling av et profesjonelt museum
med eget driftsbudsjett og faglig kompetanse.
Museet har søkt om tilskudd til drift både fra statlige myndigheter, og hos kommune og
fylkeskommune. På tidspunkt for partienes budsjettfremlegg er det ikke kommet til
endelige avklaringer om finansieringsløsning for videre drift ved Jødisk museum.
Fremskrittspartiet mener museet fyller en viktig rolle som formidler av historien, og vil
særlig trekke frem arbeidet museet gjør overfor skoleelever. For å sikre lokalt bidrag til
fortsatt drift ved Jødisk museum, foreslår Fremskrittspartiet å sette av 700 000 kroner i
budsjettet til dette formålet.
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10 – Byutvikling – styrket vegsatsing
10.1 Styrket drift og vedlikehold - veg
+ 8,0 mill.
Rådmannen melder i sitt budsjettforslag at driftsbehovene knyttet til veg er så store, at
det må gå på bekostning av vedlikeholdsbudsjettet. Dette medfører at den sårt
tiltrengte opptrappingsplanen for vegvedlikehold ikke følges. Dette er etter
Fremskrittspartiets oppfatning helt uholdbart, og vil på både kortere og lengre sikt føre
til av vedlikeholdsbehovet vokser seg stadig
større. Av den grunn bevilger vi 5 millioner
kroner til området, i tillegg til det som ligger inne
fra rådmannen.
De senere årene har det vært noe ulikt behov
knyttet til vinterdrift. Syklistenes Landsforening
meldte allerede i november om mangler ved
vinterdriften for vintersesongen 2013/2014. For
å sikre nok ressurser til forsvarlig vinterdrift,
prioriteres også dette med en styrking på 3
millioner kroner i Fremskrittspartiets
budsjettforslag for 2014.
Området styrkes med til sammen 8 millioner
kroner utover rådmannens forslag.
10.2 Fornyelse av gatelys – reduserte energikostnader
- 0,8 mill.
Rådmannen legger i sitt budsjettforslag opp til ei budsjettramme til fornyelse og
måling av gatelysanlegget på 14,9 millioner kroner. Fremskrittspartiet dobler rammen
for investering til formålet i 2014, med en forventet innsparing i energikostnader på
800 000 kroner.
10.3 Byantikvaren
- 0,5 mill.
Byantikvaren har siden 2009 vært underlagt Miljøenheten, og har en faglig
rådgiverrolle. Fremskrittspartiet mener at flere oppgaver som i dag ligger til
byantikvaren, kan ivaretas i den ordinære byggesaksbehandlingen.
10.4 Miljøenheten
- 5,0 mill.
Mye av miljøenhetens virksomhet er knyttet til lovpålagte oppgaver hjemlet i lov og
forskrifter, i tillegg til at enheten også driver med forvaltning og utvikling.
Fremskrittspartiet mener at miljøenheten som hovedregel skal begrense sin
virksomhet til lovpålagte oppgaver, og legger inn en innsparing her tilsvarende 5
millioner kroner.
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10.5 Tiltak knyttet til ”Energi- og klimahandlingsplanen”
- 2,2 mill.
Fremskrittspartiet er uenige i en del av målene og tiltakene i Energi- og
klimahandlingsplanen. Noen av målene er lite hensiktsmessige og til dels urealistiske,
mens enkelttiltak oppleves som vanskelige og restriktive, uten at gevinsten av tiltakene
nødvendigvis står i forhold til konsekvensene de har for privatpersoner og næringsliv.
På bakgrunn av dette omdisponerer vi 2,2 millioner kroner fra arbeidet med planen.
10.6 Analysesenteret
- 1,0 mill.
Fremskrittspatiet vil avvikle Analysesenteret som kommunal enhet. Rådmannen bes
derfor om å forberede omgjøring til AS, samt avvikling av det kommunale eierskapet i
løpet av 2014.
10.7 Kulturminneplanen – støtte til ivaretakelse
+ 2,0 mill.
Trondheim er hjemby for mange kulturminner av høy nasjonal verdi, og som samtidig
er sterkt knyttet til byens identitet. Eksempelvis er bryggerekkene viktige visuelle
kjennemerker i byen, i tillegg til at de er
historisk viktige for byens utvikling.
Fremskrittspartiet mener derfor det er
nødvendig å jobbe for nasjonal
medfinansiering for oppgradering av
bryggerekkene, slik at brygger som i dag
står tomme kan bli tatt i bruk og bevart for
ettertiden.
Fremskrittspartiet er opptatt av å stimulere til
at det blir enklere og mer attraktivt å ta vare
på kulturminner i privat eie, og ønsker derfor å avvikle eiendomsskatten, være fleksible
med tanke på bærekraftig bruk og bidra økonomisk til nødvendige tiltak som for
eksempel brannsikring.
For 2014 bevilger vi 2 millioner
kroner til formålet, som tenkes satt
av til en ordning hvor private eiere
kan søke om støtte til å
gjennomføre tiltak knyttet til
oppgradering og bevaring av
kulturminner.
Rådmannens bes om å gi bystyret
en evaluering av ordningen med
tanke på videreføring.
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10.8 Rustrøde sykkelstier
- 5,0 mill.
I rådmannens budsjettforslag ligger det inne 5 millioner kroner til å legge rustrød asfalt
i sykkelfeltene. Fremskrittspartiet mener det fins viktigere tiltak innenfor
byutviklingsområdet som har behov for styrking, og omdisponerer derfor beløpet.
10.9 Skolevegsatsing – oppfølging av skolevegrapporten, rullert i 2013
Skolevegrapporten er et vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune, og
gir en oversikt over punkt og strekninger som skolene eller foreldreutvalgene ved
skolene i Trondheim har meldt fra om som
trafikkfarlige. Gjeldende skolevegrapport er
en revisjon av rapporten fra 2007.
Rapporten inngår i vurderingen for
prioritering og utvelgelse av større prosjekt,
og ved gjennomføring av mindre strakstiltak i
perioden. Oppfølging av Skolevegrapporten
er viktig i arbeidet med å nå målet om at alle
våre skolebarn skal ha en trygg skoleveg,
også om de ikke er skyssberettiget.
Gjeldende skolevegrapport viser en
omfattende liste over punkt og strekninger
som er meldt inn fra skoler og foreldreutvalg.
Utbedring krever større vilje til politisk
prioritering, og mer midler til å gjennomføre
tiltak.
For å sikre raskere gjennomføring av viktige
trafikksikkerhetstiltak for våre skolebarn, foreslår Fremskrittspartiet å bevilge 8
millioner kroner over investeringsbudsjettet, hvert år i hele økonomiplanperioden.
Dette gir totalt 32 millioner kroner til skolevegsatsing frem til 2017.
10.10 Økt vegstandard og asfaltering
Undersøkelser gjort blant brukerne de viser at de innbyggerne er misfornøyde med
standarden på deler av tjenestene. Om sommeren er det særlig asfaltdekket som er
gjenstand for kritikk. Manglende prioritering av dekkevedlikehold har over tid gitt store
etterslep på vedlikeholdsbehovet i det kommunale vegnettet. For 2013 er det registrert
en bedring i tilfredsheten, men det er fortsatt et godt stykke igjen for å nå målene
kommunen har satt seg med tanke på brukertilfredshet.
I tråd med signaler gitt av bystyret, ble det innarbeidet en opptrappingsplan for
vegvedlikehold i budsjettet fra og med 2011. I sin vurdering av brukerundersøkelsen
for 2013 viser også rådmannen til at den oppgangen man kan se på tilfredshet hos
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brukerne, kan tilskrives økte bevilgninger for 2013. På grunn av manglende prioritering
av økte driftsrammer på vegområdet, har rådmannen sett det som nødvendig å
omdisponere midler fra opptrappingsplanen. Dette er etter Fremskrittspartiets syn
sterkt beklagelig, da disse omdisponeringene fører til at opptrappingen på vedlikehold
ikke gjennomføres i tråd med planen.
For 2014 foreslår rådmannen å redusere vedlikeholdsbudsjettet med 3,5 millioner
kroner sammenlignet med nivået for 2013, stikk i strid med behovet, og signaler
tidligere gitt av bystyret.

Fremskrittspartiet mener det er behov for et kraftig løft for å bedre standarden på
kommunens vegnett. Ved stadig underbudsjettering på drift og kontinuerlig
vedlikehold, blir etterslepet på vedlikehold av det kommunale vegnettet større. Dette er
en negativ utvikling som ikke kan fortsette, og Fremskrittspartiet setter derfor av totalt
32 millioner kroner på investeringsbudsjettet i perioden 2014 – 2017 for å øke
vegstandarden i Trondheim. Disse midlene kommer i tillegg til den økningen vi foreslår
på driftssiden.
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11 – Økonomisk forvaltning og administrasjon
11.1 Konkurransestimulering for bedre kvalitet til riktig pris
- 38,0 mill.
Fremskrittspartiet vil bruke konkurransestimulering som et grunnleggende prinsipp i
kommunens tjenesteproduksjon, for å sikre best mulig kvalitet til riktig pris.
Konkurranse på tjenester innenfor offentlig sektor er etter Fremskrittspartiets
oppfatning en nødvendighet, og et virkemiddel som kan skaffe bedre tjenester og
større handlingsrom for kommunen.
NHO Service har utført analyser innenfor utvalgte tjenesteområder, og avdekket et
stort potensial for å frigjøre ressurser, gjennom å drive mer effektivt. Analysene er
basert på KOSTRA-tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og tall fra medlemsbedrifter i
NHO Service, og tar for seg sykehjem, hjemmetjenester og renhold, samt drift og
vedlikehold.
For Trondheim sin del viser analysen et avvik på i underkant av 230 millioner kroner,
om man sammenligner kommunens kostnader med tilsvarende tall for beste praksis.
Beste praksis tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive
kommunene, og prisnivået hos private leverandører.
Fremskrittspartiet vil understreke at det alltid skal være kommunens ansvar å sørge for
at kommunens innbyggere får de nødvendige tjenestene, uavhengig av hvem som
utfører dem. Konkurransestimulering fritar ikke kommunen fra ansvaret, og gevinsten
av konkurransestimulering må hentes ut gjennom et samarbeid mellom kommunen og
private aktører.
I statistikk utarbeidet av SSB på oppdrag for NHO Service, fremgår det også at private
aktører har lavere sykefravær enn offentlige virksomheter. Dette er i seg selv
kostnadsbesparende, dersom man klarer å hente ut denne positive effekten.
For Fremskrittspartiet er det vesentlig at det er god kvalitetssikring og kontroll med
tjenestene, uavhengig av om de drives i privat eller offentlig regi. Måling av kvalitet og
brukertilfredshet er derfor viktig for å gi oss kunnskap om tjenestetilbudet.
Fremskrittspartiet forventer en effekt på 38 millioner kroner i 2014, ved å
konkurranseeksponere tjenester som i dag drives i kommunal regi. Effekten vil være
økende utover i økonomiplanperioden.
11.2 Innføring av utfordringsrett i Trondheim
Konkurransestimulering er et godt virkemiddel for å sikre gode tjenester til riktig pris.
Ved å innføre utfordringsrett i Trondheim kommune gir vi private aktører rett til å
utfordre eksisterende tjenesteleverandører, med tanke på å utføre konkrete oppgaver
bedre eller billigere.
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Ordningen innebærer at en privat aktør kan utfordre kommunen på levering av
tjenester, ved å peke på en bestemt tjeneste for så å legge frem dokumentasjon på at
de kan utføre tjenesten til en lavere pris eller med bedre kvalitet. Deretter må
kommunen vurdere tilbudet fra utfordreren opp mot egen kostnad og kvalitet, før
beslutning tas. Beslutning må grunngis både overfor den aktuelle private aktøren, og
overfor kommunen for øvrig.
I tillegg til å være konkurransestimulerende, er dette et tiltak som kan gi mer åpne
prosesser rundt utvelging av ulike tilbud. Utfordringsrett tvinger ikke kommunen til å
konkurranseutsette, men til å vurdere konkurranseutsetting i de tilfeller kommunen
selv blir utfordret på konkrete oppgaver.
11.3 Krav til kommunens innkjøp
- 5,0 mill.
Trondheim kommune vil i 2013 kjøpe varer og tjenester for rundt 2,6 milliarder kroner.
Dette gjør Trondheim kommune til en stor aktør i markedet, med muligheter til å sikre
gode avtaler med leverandører av varer og tjenester til kommunen. Fremskrittspartiet
mener man må kunne forvente et innsparingspotensial gjennom en mer aktiv holdning
i administrasjonen, for å sikre bedre avtaler knyttet til innkjøp av varer og tjenester.
Fremskrittspartiet er uenig i at detaljerte miljøkrav skal implementeres i betydelig
større grad ved kommunale innkjøp dersom dette innebærer økte kostnader. Ved at
Trondheim kommune stiller strenge og detaljerte miljøkrave til innkjøp, kan en risikere
at kostnadene ved kommunale innkjøp blir høyere enn nødvendig. Kommunens
innbyggere vil i så fall måtte betale regningen for dette, gjennom dårligere
tjenestetilbud eller dyrere tjenester.
Gjennom vårt krav til innsparing må det settes fokus både på kvalitet og å finne frem til
alternative leverandører. Fremskrittspartiet legger opp til en forventet minimumseffekt
av forbedret innkjøpspolitikk tilsvarende 5,0 mill i innsparing neste år.
11.4 Redusert administrasjon – taksering av nye eiendommer
- 0,5 mill.
Fremskrittspartiet foreslår å avvikle eiendomsskatten. Som en følge av dette vil vi kutte
i den foreslåtte økningen til taksering av nye eiendommer, for å unngå å knytte flere
årsverk til en ordning som skal avvikles. Oppgaven må løses innenfor dagens rammer.
11.5 Sykefraværsutvikling
- 5,0 mill.
Innsats mot sykefravær må være en kontinuerlig pågående prosess i enhver
organisasjon. I Trondheim kommune var sykefraværet i 2012 på 9,5 prosent, en
nedgang på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med året før. Samlet sett for de to første
kvartalene i 2013, viser statistikken en oppgang i sykefraværet sammenlignet med
samme periode i 2012.
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Prosjekt og tiltak for å redusere sykefraværet i kommunen må ha fortsatt fokus,
samtidig som det er nødvendig å styrke viktige tjenesteområder for å motvirke
sykefravær.
Sammen med fortsatt innsats mot sykefravær, forventer Fremskrittspartiet at styrket
bemanning innenfor særlig helse- og velferdsområdet vil ha en positiv effekt på
sykefraværet.
11.6 Næringsliv, kulturnæring, prosjekt og engasjement
- 4,4 mill.
Kommunen engasjerer seg i en rekke ulike prosjekt innenfor næringsliv, regional
utvikling og internasjonalt samarbeid. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at
kommunen har en god og offensiv politikk for næringsutvikling.
Fremskrittspartiet mener det er mer fornuftig å satse på avbyråkratisering, kortere
saksbehandlingstid, fjerning av eiendomsskatt, en attraktiv midtby og mindre
detaljstyring i forbindelse med bolig- og næringsutvikling, dersom en skal klare å
fremstå som en attraktiv by for næringslivet.
Vi mener det er fullt mulig å nedskalere og/eller avvikle en del av kommunens
engasjement i ulike prosjekt, herunder Europakontoret i Brussel, SØT-samarbeidet,
Støtte til attraktiv by – festivaler, Smart City og kulturbasert næringsutvikling.
11.7 Nedbemanning DIA – effekt 2014
- 6,0 mill.
Per 1.november 2013 var det 80 ansatte uten fast tjenesteplassering i Det Interne
Arbeidsmarkedet (DIA) i kommunen. Disse utgjør til sammen 64,5 årsverk. Den årlige
lønnsutgiften knyttet til ansatte uten fast tjenesteplassering utgjør per 1.november
inneværende år 35,7 millioner kroner.
Fremskrittspartiet mener det er behov for en forpliktende nedbemanning, og forventer
en effekt av tiltaket tilsvarende 6 millioner kroner for 2014.
Per 12.november 2013 var det ikke kompetanse i DIA som kunne vært utnyttet
innenfor helse- og velferdsområdet. Kommunen vil således ikke gå glipp av
fagkompetanse som kunne vært benyttet til dette formålet, selv om det gjennomføres
en nedbemanning i DIA.
11.8 Reduserte kapitalkostnader
- 14,0 mill.
Fremskrittspartiet gjør omprioriteringer i investeringsbudsjettet, og foreslår flere tiltak
for kapitalfrigjøring. Med disse grepene vil Fremskrittspartiets budsjettforslag gi
redusert låneopptak på nærmere 750 millioner kroner i økonomiplanperioden. For
2014 gir det reduserte kapitalkostnader på14 millioner kroner.
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12 - Hovedoversikt – driftsbudsjett
1 - Utgiftsside
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
Sum

Redusert eiendomsskatt
Styrket bemanning i sykehjem og hjemmetjenester
Sykehjemsleger
Kjøp av tjenester hos private aktører
Omsorgslønn
Gratis trygghetsalarm
Overføringer og tilskudd – helse og velferd
Dagtilbud for funksjonshemmede
Aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede
Dagtilbud for demente
Rusomsorg - Stavne Arbeid og Kompetanse KF
Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde
Summert: helse og velferd
Realfagsatsing i grunnskolen
Videreutdanning av lærere
Salem 22B
Barne- og familietjenesten
StudiebyEN
Trafikksikkerhet i skolen
Summert: skole og oppvekst
Kulturarenaplanen
Biblioteket
Breddeidrett og byens idrettslag
Utstyr til idrettsanlegg
Ingen redusert standard idretts- og friluftsanlegg
Idrettsrådet
Gatemagasinet Sorgenfri
Natteravnene
Jødisk museum - tilskudd fra kommunen
Summert: kultur, idrett og frivillighet
Styrket drift og vedlikehold veg
Kulturminneplanen – støtte til ivaretakelse
Summert: byutvikling og vegsatsing
Usikkerhetsbuffer*

48 000 000
12 000 000
900 000
10 000 000
4 000 000
3 000 000
100 000
2 000 000
1 000 000
500 000
2 100 000
355 000

48 000 000

35 955 000
2 200 000
2 000 000
200 000
5 800 000
200 000
2 500 000
12 900 000
1 000 000
700 000
1 500 000
400 000
1 900 000
30 000
100 000
100 000
700 000
6 430 000
8 000 000
2 000 000
5 000 000

10 000 000
5 000 000
118 285 000
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2 - Inntektsside
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
Sum

Konkurranseutsetting - beste praksis
Økt innslag privatdrevet SFO
Reduksjon av morsmålsundervisningen
Endringer i kulturbevilgninger
Kunsthall - omdisponering
Kulturenheten
Kommunale treningsapparater
Fornyelse gatelys - reduserte energikostnader
Byantikvaren
Miljøenheten
Tiltak Energi- og klimahandlingsplanen
Analysesenteret
Rødmalte sykkelstier
Krav til innkjøp
Redusert administrasjon - eiendomsskatt
Sykefraværsutvikling
Næringsliv, kulturnæring, prosjekt og engasjement
Nedbemanning DIA - effekt 2014
Reduserte kapitalkostnader
Justert kostnadsanslag*

- 38 000 000
- 2 500 000
- 1 500 000
- 18 085 000
- 700 000
- 3 000 000
- 100 000
- 800 000
- 500 000
- 5 000 000
- 2 200 000
- 1 000 000
- 5 000 000
- 5 000 000
- 500 000
- 5 000 000
- 4 400 000
- 6 000 000
- 14 000 000
- 5 000 000
- 118 285 000

*I notat av 28.november 2013 varsler rådmannen justert kostnadsanslag tilsvarende 5
millioner kroner i reduserte merutgifter for 2014. Rådmannen understreker at det er
usikkerhet knyttet til noen av anslagene, og Fremskrittspartiet velger derfor å ikke
disponere disse. Midlene settes av som usikkerhetsbuffer.
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13 – Investeringsbudsjett
Utgiftsside
13.1 ENØK idrettsbygg
+ 20 mill.
Redusert energiforbruk i kommunens idrettsbygg er et viktig tiltak for å bidra til å holde
driftsutgiftene nede. Rådmannen finner ikke å kunne prioritere dette i sitt forslag til
investeringsbudsjett i perioden. Fremskrittspartiet mener det er viktig å holde fokus på
energiøkonomisering, både for å holde energiforbruket og driftsutgiftene nede, og
bevilger derfor 5 millioner kroner årlig til ENØK-investeringer i idrettsbygg.

ENØK idrettsbygg

2014
5 000 000

2015
5 000 000

2016
5 000 000

13.2 Mindre tiltak idrettsområdet 2014

2017
5 000 000

+ 1,2 mill.

Buenget - bueskyting: Sanitæranlegg, lagringsplass og vold/nett
Bueskytterne trenger midlertidig erstatningsanlegg inntil nytt permanent anlegg er på
plass, i forbindelse med at dagens bane på Leangen kunstisanlegg legges ned.
Leangen ungdomshall: Tribuneanlegg
Hallen har i dag ikke noe egnet oppholdsareal for publikum i forbindelse med
kampavvikling i hallen. Her kan et samarbeid med Sør-Trøndelag ishockeykrets om
utleie av lagringsplass bidra til økonomien i prosjektet.
NTNUI Roing: Anleggsbidrag og tilrettelegging av areal for båthus
Miljøet har i dag materiellet oppbevart utendørs, noe som gir stor slitasje på kostbart
materiell. Fremskrittspartiet ønsker at kommunen skal engasjere seg for å finne en ny
og bedre løsning i samarbeid med NTNUI Roing, og om mulig med Nidaros Roklubb.
Tjønnstuggu: Anleggsbidrag til lysløype
Det er behov for oppgradering av lysarmatur, samt drenering og utvidelse av løypa.

Tiltak idrett

2014
1 200 000

2015

2016

2017

13.3 Gatelysanlegg – utskifting
+ 51 mill.
Netteiers krav om måling på gatelyset har medført økte driftskostnader for kommunen.
Dette fordi installert effekt tidligere har vært beregningsgrunnlaget for
energikostnadene, og de gamle armaturene trekker mer strøm enn installert effekt. Det
er derfor behov for å skifte ut gamle armatur med LED-armatur, for å redusere
energikostnadene på lang sikt. Fremskrittspartiet prioriterer raskere utskifting av gamle
26

Fremskrittspartiets budsjettforslag for Trondheim kommune 2014

armatur, fordi det er en nødvendig investering som bidrar til å redusere
driftskostnadene til kommunen.

Gatelysanlegg

2014
15 000 000

2015
13 000 000

2016
13 000 000

13.4 Trafikksikkerhetstiltak – Skolevegrapporten
Som omtalt i kapittel 10.

Skolevegrapporten

2014
8 000 000

2015
8 000 000

+ 32 mill.

2016
8 000 000

13.5 Økt vegstandard og asfaltering
Som omtalt i kapittel 10.

Asfaltering

2014
8 000 000

2017
10 000 000

2017
8 000 000

+ 32 mill.

2015
8 000 000

2016
8 000 000

2017
8 000 000

13.6 Kirkelig fellesråd
+ 13 mill.
Det er et betydelig misforhold mellom omsøkte investeringsmidler på totalt 94 millioner
kroner i planperioden, og det rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag med 55,5
millioner kroner for 2014-2017. Fremskrittspartiet foreslår å øke budsjettet med 13
millioner kroner utover rådmannens forslag, slik at Kirkelig fellesråd kan styrke sitt
arbeid med rehabilitering av kirker, universell utforming, samt bygging og rehabilitering
av orgler.

Kirkelig fellesråd

2014
2 500 000

2015
5 500 000

2016
5 000 000

2017
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Inntektsside
13.7 Økt salg av kommunal eiendom
- 550 mill.
For å redusere låneopptaket med tanke på å skaffe større handlingsrom i
kommuneøkonomien, foreslår Fremskrittspartiet mer salg av kommunal
eiendomsmasse. Kommunen eier eksempelvis areal som kunne vært solgt ut til
boligbygging eller annen virksomhet, i tillegg til at kommunen bør se på muligheten for
salg av kommunale barnehager til private aktører.

Salg av eiendom

2014
125 000 000

2015
125 000 000

2016
150 000 000

2017
150 000 000

13.8 Reduksjon kunstnerisk utsmykning
- 33 mill.
I økonomiplanperioden foreslår rådmannen totalt 46 millioner kroner til kunstnerisk
utsmykning. Bevilgningene til dette formålet utgjør 1,25 % av de årlige
bykassefinansierte investeringene. Fremskrittspartiet mener denne ordningen må
avvikles, og foreslår derfor å frigjøre 33 millioner kroner totalt i perioden, ved å
redusere bevilgningene til kunstnerisk utsmykning.

Kunstnerisk utsmykning

2014
9 000 000

2015
9 000 000

2016
9 000 000

2017
6 000 000

13.9 Brøset, eiendomstjenester
- 20 mill.
Rådmannen planlegger å gå i forhandlinger med grunneiere om erverv av areal, og å
starte foreberedende planlegging av Brøset som klimanøytral bydel. Fremskrittspartiet
mener det er riktig å avvikle kommunens engasjement i miljøprosjektet på Brøset.

Brøset, eiendomstjenester

2014
5 000 000

2015
5 000 000

2016
5 000 000

2017
5 000 000

13.10 Analysesenteret – avvikling
- 8 mill.
Analysesenteret er en kommunal enhet med 19 ansatte, som utfører analyser av vann,
mat, miljø og luft. Enheten leverer tjenester til Trondheim kommune, andre offentlige
enheter, næringsliv og privatpersoner. Rådmannen mener investeringsbehovet ved
enheten er 2 millioner årlig i økonomiplanperioden, for oppgradering av teknisk utstyr.
Fremskrittspartiet vil avvikle Analysesenteret som kommunal enhet, og foreslår følgelig
også å kutte 8 millioner på investeringsbudsjettet.

Analysesenteret

2014
2 000 000

2015
2 000 000

2016
2 000 000

2017
2 000 000
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13.11 Kommunale treningsapparat
- 2,0 mill
Fremskrittspartiet er ikke enig i at en årlig investering i kommunale treningsapparat
skal være en prioritert oppgave for Trondheim kommune, og kutter derfor dette i
investeringsbudsjettet. Totalt 2 millioner kroner i perioden.

Treningsapparater

2014
500 000

2015
500 000

2016
500 000

2017
500 000

13.12 Kapitalfrigjøring
- 285 mill.
Fremskrittspartiet mener det er behov for å gå gjennom kommunens eierskap, med
tanke på nedsalg for å dempe gjeldsbyrden. Dette åpner for mer investering innenfor
viktige områder som helse og skole, eller reduserte kapitalkostnader i form av dempet
gjeldsnivå.
Kapitalfrigjøring
Trondheim kino AS
P-hus og garasjer
TRV AS

2014
85 000 000

2015

2016

50 000 000

70 000 000

2017

80 000 000

13.13 Investeringer SUM – Redusert låneopptak:
- 748,8 mill.
Kommunens kapitalkostnader nærmer seg 1 milliard kroner, grunnet gjeldsnivået som
følger av låneopptak til investeringer. Økte kapitalkostnader belaster driftsbudsjettet,
og begrenser handlingsrommet i kommunens økonomi.
Fremskrittspartiet foreslår omprioriteringer i investeringsbudsjettet og frigjøring av
kapital, tilsvarende 748,8 millioner kroner som benyttes til å redusere låneopptaket.

Endret låneopptak

2014
- 200 000 000

2015
- 184 000 000

2016
- 184 000 000

2017
- 180 000 000
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14 - Verbale forslag
1.
Bystyret ber om at det fremlegges en sak som redegjør for områder egnet for
konkurranseutsetting, for å sikre mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og best mulig
tjenester til innbyggerne.
2.
Bystyret mener prinsippet om fritt brukervalg skal legges til grunn, innenfor de av
kommunens tjenesteområder som er aktuelle for dette. Bystyret ber derfor om en
utredning som viser hvilke tjenester som er aktuelle for innføring av fritt brukervalg, og
hvordan dette kan gjennomføres.
3.
Bystyret ber om at det innføres fritt brukervalg innenfor hjemmetjenestene.
4.
Bystyret ber om at det forberedes innføring av fritt skolevalg i Trondheim fra og med
skolestart 2014.
5.
Bystyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av ordningen med fritt
sykehjemsvalg, og redegjort for prinsipper og muligheter, slik at det blir reelt fritt
sykehjemsvalg i Trondheim for den enkelte bruker i samråd med sine pårørende.
6.
Bystyret ber om at det fremlegges en sak med totalgjennomgang av alt kommunalt
eierskap med tanke på verdivurdering og salgspotensial gjennom kapitalfrigjøring.
7.
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak om omdanning av Trondheim bydrift til et
kommunalt aksjeselskap.
8.
Bystyret vedtar at det skal startes avvikling av eiendomsskatten gjennom en årlig
nedtrapping. Rådmannen bes legge frem en sak som redegjør for hvordan
eiendomsskatten kan avvikles innen 8 år.
9.
Bystyret ber om at det iverksettes en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim, for
å sikre innbyggerne best mulig tjenestetilbud til riktig pris.
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10.
Bystyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber rådmannen følge dette
opp gjennom å inkludere brannvarsling gjennom trygghetsalarmen i det gratis tilbudet.
11.
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for bystyret, med sikte på tilrettelegging for
NTNUI roing, og deres behov for oppbevaring av materiell.
12.
Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for bystyret, som redegjør for status med
tanke på sjøflyarena, og hvordan kommunen kan legge til rette for dette miljøet etter at
konsesjon på Litjvatnet utgikk.
13.
Bystyret ber om at det innføres et prøveprosjekt med anonym retting av prøver i
Trondheim fra og med skolestart 2013.
14.
Bystyret ber om at det innføres et prøveprosjekt med lærerevaluering i Trondheim fra
og med skolestart 2013.
15.
Bystyret vedtar å avvikle ”Miljøbyprosjektet” på Brøset, og i stedet åpne for en ordinær
regulering/utvikling av området til boligformål og øvrige sosiale funksjoner.
16.
Bystyret ber rådmannen utrede etablering av kulverter for legging/trekking av kabler i
forbindelse med utbyggings- og oppgraderingsprosjekt. Dette med formål om å
redusere fremtidige vedlikeholds- og investeringskostnader.
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