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 La oss gjenreise Trondheim som radikal, miljøvennlig og raus foregangsby!  
  
I 2003 ble 14 år med borgerlig styre byttet ut med et rødgrønt styre, takket være et brakvalg for SV. 
En politikk med privatisering og offentlig forfall ble erstattet med en radikal styring med vekt på 
miljø, kultur, inkludering og gode tjenester i offentlig regi. Denne retningen har dessverre blitt vannet 
ut når stadig nye partier har kommet inn i alliansen. Dagens flertall styrer etter Granåsen-erklæringa. 
  
Venstre har signert en regjeringsplattform hvor det heter ”Gjennomføre tiltak for å sikre like 
konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad 
kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.” Dette er jo ikke overraskende – det er i tråd med hva 
Venstre står for – men det vil forsterke utfordringen vi i Trondheim har med å prioritere offentlige 
sammen med ideelle aktører, i tråd med nettopp Granåsen-erklæringa. Det er verd å merke seg at 
det ikke ett eneste sted i regjeringsplattformen står at ideelle skal kunne få fortrinn foran 
kommersielle. 
  
Venstre har signert en regjeringsplattform hvor det heter ”Ved familieinnvandring til Norge mener 
regjeringen at innvandreren enten må kunne forsørge seg selv eller bli forsørget av den personen 
man gjenforenes med.” Dette er en ytterligere innstramming fra dagens allerede svært strenge 
regler. Det å miste muligheten for å bli gjenforent med familien vil øke integreringsutfordringene, 
også i Trondheim.  
Venstre har signert en regjeringsplattform hvor det heter ”At kommunenes mulighet til å kreve inn 
eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for 
boliger og fritidsboliger.” Det varsles i tillegg reduksjoner på formuesskatten. I sum vil dette gi 
Trondheim mindre økonomisk handlingsrom.  
  
Når det i Granåsen-erklæringa står at vi ”forplikter oss til å sørge for at Trondheim er en ansvarlig 
arbeidsgiver og ikke benytter arbeidsmiljølovens nye bestemmelser om økt bruk av midlertidig 
ansettelser”, men Venstre likevel ønsker innleie på kommunens prosjekt, inkludert innleie av 
personer uten lønn mellom oppdrag, bryter dette med intensjonen bak formuleringen. 
  
Tilsvarende står det i Granåsen-erklæringa at vi ”vil beholde trepartssamarbeidet, og vil ikke 
privatisere eller konkurranseutsette velferdstjenester. Vi vil samarbeide med ideelle organisasjoner 
om et bedre tilbud til innbyggerne i Trondheim”. Likevel ser vi at Venstre mener at dette ikke er til 
hinder for å ønske at flere kommersielle barnehager skal etablere seg, uavhengig av lønns- og 
pensjonsvilkår. Igjen brytes intensjonen. 
  
Forutsetningene som lå til grunn da Granåsen-erklæringa ble signert har blitt endret. Årsmøtet til 
Trondheim SV støtter derfor at SV har trådt ut av avtalen. 
  
Trondheim SV skal imidlertid være tydelige på å reforhandle avtalen når som helst. Trondheim SV 
ønsker et avtale som gir byen vår en tydelig politisk retning hvor vi igjen kan gjøre Trondheim til et 
utstillingsvindu for god byutvikling, ambisiøs klimapolitikk, en foregangsby i arbeidslivspolitikken, en 
raus by for inkludering og ledende i kampen mot privatisering av velferdsstaten.  
 


