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En enklere hverdag

1. En enklere hverdag for folk flest
Fremskrittspartiet legger med dette dokumentet frem forslag til budsjett for Trondheim
kommune 2019. Budsjettforslaget fra Fremskrittspartiet prioriterer det viktigste først, som
økt grunnbemanning i eldreomsorgen, en styrking av budsjettet til bo- og aktivitetstilbudene
og økte ressurser til psykisk helse og rus.
Fremskrittspartiet mener at eiendomsskatten er grunnleggende usosial, fordi den ikke tar
hensyn til folks skatteevne. Det er i tillegg en skatt som pålegges folk, på grunnlag av at de
bor i sitt eget hjem. Fremskrittspartiet er motstander av eiendomsskatten, og jobber for en
avvikling av denne.
Fremskrittspartiet spiller på lag med idretten. Derfor foreslår vi å nulle ut rådmannens
forslag til reduksjoner i drift av idretts- og friluftsanlegg, og utstyr i private og kommunale
anlegg. Fremskrittspartiet foreslår i tillegg at det skal settes av midler til planlegging av nye
isflater.
Fremskrittspartiet er av den oppfatning at blant kommunens viktigste oppgaver er å legge til
rette for et rikt og mangfoldig næringsliv. Dette må inkludere nok tilgjengelig næringsareal,
lavere skattetrykk og færre begrensninger. I tillegg til reduksjon og på sikt fjerning av
eiendomsskatten, vil Fremskrittspartiet fjerne gategrunnsleie for uteservering, gjøre
tilgjengeligheten til Midtbyen enklere og gjennomføre et prøveprosjekt med gratis parkering
i Midtbyen. Fremskrittspartiet foreslår å øke støtten til VisitTrondheim, for å styrke arbeidet
med å bygge Trondheim som turistdestinasjon.

2. Skatte- og budsjettvedtak
2.1
Rådmannens forslag til skatte- og budsjettvedtak vedtas med de endringer som følger av
dette budsjettforslaget fra Fremskrittspartiet.
2.2
Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens forslag til økonomiplan 2019 – 2022, budsjett 2019,
med de endringer som følger av dette budsjettforslaget fra Fremskrittspartiet.
2.3
Verbale forslag legges fram for selvstendig behandling i komiteer og bystyret.

3. Skatter og avgifter
3.1
Reduksjon og avvikling av eiendomsskatten
Fremskrittspartiet er sterk motstander av eiendomsskatten, og vil på sikt fjerne hele skatten.
Fremskrittspartiet mener det er feil å påstå at kommunene er avhengige av denne skatten
for å levere gode tjenester. Kommunene får overført penger fra staten for å drifte
primærtjenestene, og mange kommuner driver også godt uten inntekter fra
eiendomsskatten. Det bør Trondheim også klare, og det må derfor startes et arbeid med
sikte på å fase ut eiendomsskatten over de neste årene. For 2019 foreslår Fremskrittspartiet
å redusere eiendomsskatten med 118,5 millioner kroner.
3.2
Piggdekkavgiften skrotes
Gatefeiing og godt vegvedlikehold er viktige bidrag til god luftkvalitet. Dette har kommunen
klart å oppnå, også i år uten piggdekkavgift. Det krever imidlertid politisk vilje til å prioritere
disse tiltakene. Fremskrittspartiet har alltid vært motstander av piggdekkavgiften, og vil
fortsette satsingen på god byluft, uten å skyve regningen over på bilistene.

4. Helse og omsorg
4.1

Styrket grunnbemanning

Fremskrittspartiet aksepterer ikke at oppfølging av eldreplanen utsettes. Vi vil følge opp
eldreplanen og forsterke den ytterligere, slik at grunnbemanningen på helse- og
velferdssenter styrkes. Når vi øker mer enn planen legger opp til er det også rom for å styrke
ordningen med serviceverter, som for eksempel kan bidra til gode måltidsopplevelser for
beboerne. For 2019 medfører Fremskrittspartiets forslag en økning på 23,5 millioner utover
rådmannens forslag.

4.2
Tilrettelegging for kjøkken
Mat og matglede har i større grad blitt satt på dagsorden gjennom kvalitetsreformen Leve
hele livet. Fremskrittspartiet vil jobbe for mer lokal produksjon av mat på kommunens helseog velferdssenter, og trivelige rammer rundt måltidene. Vi foreslår derfor 3 millioner kroner
til formålet i 2019.
4.3
Gratis trygghetsalarm med brannvarsling
Brannvarsling vil etterhvert bli inkludert i gratis trygghetsalarm for de som helse- og
velferdskontorene har vurdert å ha behov for brannalarm f.o.m. 1.9.2019. I arkivsak
18/31281: “Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester per 1. januar 2019” foreslår
rådmannen at det betales egenandel frem til 01.09.2019. Fremskrittspartiet mener
brannvarsling via trygghetsalarmen skal være gratis allerede fra 1.januar 2019.

4.4
Bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede
Bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede er pålagt en betydelig innsparing på
enhetene, etter et tidligere merforbruk. Fremskrittspartiet har over tid vært bekymret over
at dette området synes å være underfinansiert. Kutt på enhetene går utover hver enkelt
bruker, for eksempel gjennom mindre individuell tilpasning, slik vi dessverre har sett
tidligere. Fremskrittspartiet foreslår å styrke BOA med 13,5 millioner utover rådmannens
forslag.
4.5
Aktivitetstilbud psykisk helse og rus
Flere personer i målgruppen trenger aktivitetstilbud og rådmannen foreslår å inngå avtaler
med ideelle organisasjoner om å tilby slike tjenester for tre millioner kroner.
Fremskrittspartiet vil øke med ytterligere 1,5 millioner for å sikre et variert og meningsfylt
aktivitetstilbud for personer i denne målgruppen.
4.6
Mestringstilbudet tidlig innsats - psykisk helse og rus
Mestringstilbudet er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim
kommune. Dette er tilbud som bidrar til “hjelp til selvhjelp” for mennesker som opplever
endringer i sin psykiske helse. Fremskrittspartiet mener det er viktig å styrke dette tilbudet,
fordi det kan hjelpe flere til å ta tak i problemene raskt. For 2019 foreslår vi å styrke tilbudet
med 1 million kroner utover rådmannens forslag.
4.7
Matsentralen
Matsentralen samler inn mat fra grossister, og fordeler gjennom veldedige organisasjoner til
mennesker som har behov for det. For mennesker med begrenset økonomi betyr maten
herfra langt mer enn et måltid. For å sikre stabile rammer for driften av Matsentralen vil
Fremskrittspartiet øke tilskuddet med 600 000 kroner fra 2019.
4.8
Gatemagasinet Sorgenfri
Gatemagasinet Sorgenfri er mestring, aktivitet og inkludering i praksis. Fremskrittspartiet
ønsker å bidra til både trygg og stabil drift, og videreutvikling av aktiviteten. Vi foreslår
derfor å øke tilskuddet med 640 000 kroner i 2019.

5. Oppvekst
5.1
Sterke barnefellesskap
SteinSaksPapir er en strategi vedtatt av bystyret for å bygge sterke barnefellesskap.
Rådmannen foreslår 1 million til oppfølging av planen. Fremskrittspartiet mener det er
behov for en forsterket innsats for bedre skolemiljø, og for å håndtere enkeltelever og
grupper som har en atferd som krever tiltak på system- og individnivå. Fremskrittspartiet
foreslår totalt 3 millioner til oppfølging av strategien.

5.2
Styrket innsats skolemiljø
Fremskrittspartiet setter av 1 million til målrettet arbeid for å håndtere de konkrete
utfordringene enkelte skoler opplever.
5.3
Skolebibliotek
Regjeringen har bevilget 14 millioner kroner i statsbudsjettet 2018 til lesestimuleringstiltak
for barn og unge i skolebibliotek og folkebibliotek som benyttes som skolebibliotek.
Trondheim kommune er tildelt 2 134 000 kroner av disse midlene. Fremskrittspartiet vil
understreke at disse midlene må benyttes på en måte som sikrer at skolebibliotekene er
oppdaterte og tilgjengelige for elevene.

6. Idrett, friluftsliv og kultur
6.1
Planleggingsmidler nye isflater
Isidrettene i Trondheim har blitt forsømt, og særlig ishockeymiljøet lider under at det er for
dårlig kapasitet på tilgjengelig treningstid. Fremskrittspartiet foreslår at det i 2019 settes av
1,6 millioner kroner i planleggingsmidler, for å komme i gang med utredningsarbeid på nye
isflater. Fremskrittspartiet støtter at det bygges ny ishall på Dalgård, og mener dette
planleggingsarbeidet må komme i gang snarest, slik at rådmannen kan komme tilbake med
en sak om investeringsbehov. I tillegg må planleggingen av anlegg på Tiller fortsette.
6.2
Drift av idretts- og friluftsanlegg
Rådmannen foreslår en reduksjon i rammen til drift av idretts- og friluftsanlegg i 2019.
Fremskrittspartiet mener at slike anlegg bidrar til god folkehelse, aktivitet og trivsel for
befolkningen. Fremskrittspartiet vil derfor ikke støtte rådmannens kutt.
6.3
Tilskudd til frivillige lag/historielag, tiltak friområder
Frivillige lag og historielag gjør en formidabel innsats med for eksempel utbedring av stier og
tilrettelegging i marka. Denne innsatsen betyr mye for både de som utfører den, og de som
nyter godt av den. Fremskrittspartiet godtar derfor ikke kuttforslaget fra rådmannen, og
legger inn midler til å opprettholde dagens tilskuddsramme.
6.4
Utstyr private og kommunale anlegg
Med relativt små midler og enkle tiltak er det mulig å øke bruksverdien og kvaliteten på
private og kommunale idrettsanlegg. Fremskrittspartiet foreslår derfor 500 000 kroner til
formålet.
6.5
Vitenskapsfestival NTNU - The Big Challenge
Fremskrittspartiet foreslår at Trondheim kommune bidrar med 3 millioner til gjennomføring
av den nye vitenskapsfestivalen The Big Challenge i 2019.

7. Byutvikling og næring
7.1
VisitTrondheim
Trondheim har et stort potensial som turistdestinasjon, både nasjonalt og internasjonalt. For
å styrke VisitTrondheim sitt arbeid foreslår vi å økte tilskuddet med 2 millioner kroner fra
2019.
7.2
Levende veiter
Veitene i Trondheim kan fortelle mye om byens historie, og har fått et løft gjennom
prosjektet med vitalisering av veiter og byrom. Fremskrittspartiet vil styrke dette arbeidet
med 5 millioner kroner, fordelt på 2019 og 2020. For en relativt liten sum med penger kan
byen og byens befolkning få mye igjen gjennom enkle tiltak som bedre belysning, benker,
blomster og enkelt vedlikehold. Dette er med på å løfte veitenes betydning i Trondheim,
samtidig som det oppleves som mer trygt og trivelig å ferdes i veitene.
Fremskrittspartiet mener det bør vurderes om det skal lages opplysningsskilt som kort kan
fortelle historien om de ulike veitene, slik at veitevandring kan løftes frem som den
attraksjonen det faktisk er både for byens befolkning og tilreisende.
7.3
Redusert gategrunnsleie
Fremskrittspartiet vil redusere og fjerne gategrunnsleie for uteservering. Vi setter av 3
millioner til dette i 2019.
7.4
Prøveprosjekt gratis parkering i Midtbyen
Fremskrittspartiet ønsker et prøveprosjekt med gratis parkering i Midtbyen, og setter av 5
millioner til prosjektet i 2019.
7.5
Strøing i boliggater
Rådmannen foreslår et kutt på 4 millioner til strøing i boliggater. Fremskrittspartiet er uenige
i dette, og vil bruke 4 millioner til å nulle ut rådmannens kuttforslag. Strøing i boliggater er
etter vår oppfatning et viktig tiltak som bidrar til både trygghet og fremkommelighet.
7.6
Gaterengjøring i Midtbyen og håndplukk søppel i Midtbyen
Rådmannen foreslår å redusere innsatsen på disse tiltakene i 2019. Fremskrittspartiet mener
at de foreslåtte kuttene vil være negativt for folks opplevelse av Midtbyen, og legger
midlene inn i budsjettet igjen.
7.7
Drift og vedlikehold veg
Fremskrittspartiet har store ambisjoner for oppgradering og bedre vedlikehold av det
kommunale vegnettet. Det er beregnet at vedlikeholdsbudsjettet må økes med 29 millioner
kroner årlig for å unngå at vedlikeholdsetterslepet øker. For 2019 foreslår Fremskrittspartiet

å bruke nesten 35 millioner gjennom drift og investering på utbedring og vedlikehold av veg.
Det betyr at vi stopper økningen i vedlikeholdsetterslepet, og kan begynne med
standardheving. Dette må økes ytterligere i 4-årsperioden.

8. Inndekning
Leksefri skole
Fremskrittspartiet støtter ikke leksefri skole, og vil derfor omdisponere midlene som er satt
av til prøveprosjektet.
Færre familier på sosialhjelp
Fremskrittspartiet forventer en større effekt på nedgang i antall sosialhjelpsmottakere, etter
at bystyret har vedtatt aktivitetsplikt, samtidig med at det gjøres et målrettet arbeid for at
færre familier skal være avhengig av sosialhjelp.
Generelt kutt kultur og kirke
Området har en budsjettramme på 331 millioner i rådmannens forslag. Fremskrittspartiet
foreslår et generelt kutt på 12 millioner innenfor området.
Tilskudd kultur – tabell 20
Trondheim kommune budsjetterer med over 217 millioner i tilskudd til kulturtiltak i 2019.
Dette omfatter alt fra tilskudd til drift av kunsthall, midler til det profesjonelle kulturlivet og
tilskudd til tiltak for barn og unge. Fremskrittspartiet vil kutte betydelig i tilskuddsmidlene,
og foreslår en reduksjon på 65 millioner kroner i 2019. Vi fastholder at tiltak for barn og unge
skal prioriteres innenfor de gjenværende tilskuddsmidlene, og ber rådmannen hensynta
dette ved gjennomføring av reduksjon på budsjettområdet.
Kunstnerleilighet i Berlin
Fremskrittspartiet vil avvikle kommunens kunstnerleilighet i Berlin.
Ingen søknad VM på ski
Fremskrittspartiet støtter ikke en ny søknad om VM på ski, og omdisponerer derfor midlene
som er satt av til arbeidet med søknaden.
Byantikvaren
Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på 2,5 millioner i byantikvarens budsjett. Innenfor
byantikvarens resterende budsjett mener Fremskrittspartiet at arbeidet med bryggerekken i
Kjøpmannsgata og vitalisering av veitene må ha prioritet.
Klimabudsjettet
Fremskrittspartiet foreslår å kutte midlene som er satt av til eget klimabudsjett.

Kutt i administrasjon til piggdekkgavgiften
Fremskrittspartiet foreslår å avvikle piggdekkgebyret. Midler knyttet til administrering av
ordningen kan derfor kuttes i sin helhet.
Konkurranseutsetting og avbyråkratisering
Gjennom å konkurranseutsette deler av kommunens tjenestetilbud, mener vi det er
realistisk med en økonomisk effekt på 86 millioner kroner for 2019.
Krav til innkjøp
Trondheim kommune bruker store summer på innkjøp hvert eneste år, tidligere anslått til
1393 milliarder kroner for inneværende år (2018). Fremskrittspartiet mener det må være
mulig å utnytte kommunens posisjon som en betydelig innkjøpsmakt til å forhandle frem
bedre avtaler og priser på de tjenestene som kommunen kjøper. Budsjettforslaget legger inn
et krav om reduserte utgifter på 14 millioner kroner til innkjøp i 2019.
Budsjettforliket i Stortinget
Budsjettforliket i Stortinget gir en økt ramme på 18,4 millioner kroner.
Reduserte kapitalkostnader
Redusert låneopptak gir en forventet effekt på cirka 1 million kroner i 2019.
Det interne arbeidsmarkedet (DIA)
Rådmannen foreslår å styrke området med 5 millioner kroner i 2019, begrunnet i at
kommunen kan få flere overtallige som følge av at tjenester knyttet til bosetting av
flyktninger reduseres. Fremskrittspartiet mener det må gjøres en større innsats for
omplassering og nedbemanning i DIA, og reduserer den foreslåtte økningen til 2 millioner.
Lavere sykefravær
Sykefraværet i Trondheim kommune er for høyt. Gjennom målrettet arbeid, med bedre
ledelse, fleksible turnuser og bedre bemanning i sykehjem forventer vi en positiv effekt på
sykefraværet i 2019.

9. Hovedoversikter
9.1

Utgifter

Område
Helse og omsorg
Styrket grunnbemanning
Tilrettelegging for kjøkken
Gratis trygghetsalarm med brannvarsling
Bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede
Aktivitetstilbud psykisk helse og rus
Mestringstilbudet tidlig innsats - psykisk helse og rus
Matsentralen
Gatemagasinet Sorgenfri
Skole
Sterke barnefellesskap
Styrket innsats skolemiljø
Idrett, friluftsliv og kultur
Planleggingsmidler nye isflater
Drift av frilufts- og idrettsanlegg
Tilskudd til frivillige lag/historielag - tiltak friområder
Utstyr private og kommunale anlegg
Vitenskapsfestival NTNU - The Big Challenge
Byutvikling
VisitTrondheim - økt støtte
Levende veiter
Redusert gategrunnsleie
Prøveprosjekt gratis parkering i Midtbyen
Strøing i boliggater
Gaterengjøring i Midtbyen
Håndplukk søppel i Midtbyen
Drift og vedlikehold - veg
Skatter og avgifter
Redusert eiendomsskatt
Fjerning av piggdekkavgift
Totalt

2019
23,5
3,0
0,5
13,5
1,5
1,0
0,6
0,64
2,0
1,0
1,6
0,3
0,1
0,5
3,0
2,0
2,0
3,0
5,0
4,0
0,5
0,6
15,8
118,5
30,0
234,14

9.2

Inndekning

Område
Leksefri skole
Færre familier på sosialhjelp
Generelt kutt kultur og kirke
Reduksjon i tilskudd kultur, tabell 20
Kunstnerleilighet i Berlin
Ingen søknad VM på ski
Byantikvaren
Kutt i klimabudsjett
Redusert administrasjon - piggdekkavgiften
Konkurranseutsetting og avbyråkratisering
Krav til innkjøp
Budsjettforliket i stortinget
Reduserte kapitalkostnader
Reduksjon DIA
Lavere sykefravær
Totalt

2019
0,4
6,0
12,0
65,0
0,14
1,5
2,5
15,2
3,0
86,0
17,0
18,4
1,0
3,0
3,0
234,14

9.3

Investeringsbudsjett

Investering - endring/økning

2019

2020

2021

2022

Totalt

0

20 000 000

0

0

20 000 000

Mindre vegtiltak

3 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

10 000 000

Aksjon skoleveg

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000

Ekstraordinær innsats vegvedl.

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

60 000 000

Summert

19 000 000

39 000 000

18 000 000

2019

2020

2021

2022

Totalt

Produksjonskjøkkenet

5 000 000

30 000 000

20 000 000

0

55 000 000

Kunstnerisk utsmykning

9 300 000

8 500 000

6 000 000

4 000 000

28 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

Kultur, div. mindre inv.

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

13 600 000

Utstyr Analysesenteret

700 000

700 000

700 000

700 000

2 800 000

Nedsalg eiendom og eierskap

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

400 000 000

Summert

118 900 000

143 100 000

130 600 000

108 600 00

501 200 000

Utendørs skatepark

Investering - reduksjon

Kulturenheten, div. mindre inv.

Redusert låneopptak

18 000 000

94 000 000

407 200 000

Verbale forslag
1. Bystyret er bekymret for at flere utbyggingssaker blir dyrere enn antatt, slik at
investeringsrammen må økes eller prosjekter nedskaleres. Bystyret ber rådmannen
komme tilbake med en sak som viser hvordan kommunen kan komme i dialog med
entreprenører på et tidligere tidspunkt i prosessen, slik at usikkerheten rundt
finansieringsbehov kan reduseres. Bystyret vil peke på dialogkonferanser i
forbindelse med planlegging av byggeprosjekt som et mulig virkemiddel.
2. Bystyret ber rådmannen starte detaljregulering av Jakobsli skole, med mål om
ferdigstillelse i løpet av skoleåret 2021/2022. Bystyret ber rådmannen synliggjøre i
forbindelse med neste handlings- og økonomiplan hvordan investeringen kan
finansieres.
3. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som viser hvordan Granås skole kan
realiseres tidligere enn forutsatt i handlings- og økonomiplan 2019-2022.
4. Bystyret ber om at det innføres en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim for
å sikre innbyggerne et best mulig tjenestetilbud til riktig pris.
5. Bystyret ber om at det legges frem en sak som redegjør for områder egnet for
konkurranseutsetting, for å sikre en mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og best
mulig tjenester for byens innbyggere
6. Bystyret ber om at det innføres en ordning med fritt brukervalg innenfor
hjemmetjenestene.
7. Bystyret ber om en utredning vedrørende innføring av fritt brukervalg ved alle
aktuelle tjenesteområder.
8. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om avvikling av eiendomsskatten der
målet er å fase ut skatten over en fireårsperiode.
9. Bystyret ber om at det fremlegges en sak med totalgjennomgang av alt kommunalt
eierskap med tanke på verdivurdering og salgspotensiale gjennom kapitalfrigjøring.
10. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om styrking av Midtbyen Management.
11. Bystyret ber om en ny vurdering av den vedtatte boikotten av Israelske varer og
tjenester, og en sak fra rådmannen om at boikotten avvikles.
12. Bystyret ber om en sak som gjennomgår hvilke kommunalt eide eiendommer som
kan legges ut for salg på det åpne markedet med sikte på å redusere kommunens
gjeld.
13. Bystyret ber om at UFFA-tomten med bygningsmasse selges og at all kommunal
støtte til UFFA opphører.

14. Bystyret ber rådmannen om å legge frem en sak om kommunal forskuttering av
spillemidler for å bidra til store besparelser for byens idrettslag.
15. Bystyret ber om at Rådmannen søker til kunnskapsdepartementet om å innføre et
prøveprosjekt med valgfritt sidemål i Trondheim Kommune, og at man i tillegg søker
om at det innføres et forsøk en felles karakter i hovedmål og sidemål.
16. Bystyret ber om en sak fra rådmannen om å endre tilsettingsvilkårene for ledere i
Trondheim Kommune slik at de tilsettes på åremål.
17. Bystyret ber om en sak med sikte på å innføre fritt skolevalg i Trondheim Kommune.
18. Bystyret vedtar at elever i Trondheimsskolen hvert år skal få tilbud om å sende inn en
anonym evaluering av læreren sin.
19. Bystyret ber om at det innføres reelt fritt sykehjemsvalg i Trondheim Kommune.
Dagens ordning må gjennomgås på en måte som sikrer at bruker i samråd med
pårørende har en reell mulighet til å benytte seg av alle muligheter.
20. Bystyret ønsker at pårørende og brukere av kommunale tjenester skal få økt mulighet
til brukermedvirkning og medbestemmelse over egen hverdag, og ber rådmannen
legge frem en sak som redegjør for hvordan dette kan gjøres.
21. Bystyret ber om at private aktører inkluderes i all kommunal vurdering av beste
praksis.
22. Bystyret vedtar at det innføres et generelt forbud mot tigging i Trondheim Kommune.
23. Bystyret ber om en sak som vurderer omgjøring av kollektivfelt til 2+-felt på
kommunalt eide veier.
24. Bystyret vedtar at det skal praktiseres økonomisk likebehandling av byer i
kommunens vennskapsbysamarbeid.

