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Bystyregruppas beretning 2018 1 

 2 
Bystyregruppa har i 2018 bestått av Ottar Michelsen (gruppeleder, formannskapet), Latifa Nasser 3 
(gruppenestleder, KIF-komiteen), Kenneth Kjelsnes (nestleder oppvekstkomiteen) og Ingrid Marie 4 
Sylte Isachsen (miljø- og byutviklingskomiteen). I tillegg har Nisrin El Morabit og Silje Salomonsen 5 
møtt som vararepresentanter i bystyret. 6 

  7 
Bystyregruppa har gruppemøter mandager før bystyremøter. Møtene er åpne for hele 8 
bystyregruppa, inkludert vararepresentanter og styret. Bystyregruppa er i tillegg representert på 9 
styremøter som er forsøkt lagt mellom komitemøter og bystyremøter, slik at styret kan gi innspill i 10 
viktige saker. I tillegg møter de som har frikjøp stort sett hver mandag morgen. 11 

  12 
2018 har vært et annerledes år for bystyregruppa etter at SV brøt ut av koalisjonen 15. januar. 13 
Bystyregruppa mener dette var en riktig beslutning. Dagens flertallskoalisjon i Trondheim mangler 14 
politisk retning og gjennom å stå utenfor har vi fritt kunnet fremme egne forslag. Dette har etter vår 15 
vurdering både bidratt til å vitalisere den politiske debatten i Trondheim og tydeliggjort SV sin 16 
politikk. Vår oppfatning er at dette ikke har gitt mindre gjennomslag selv om dette er vanskelig å 17 
måle. Dette skyldes i så fall at det for enkelte kan være vanskeligere å argumentere mot og stemme 18 
ned forslag i åpne møter enn å avfeie dem ‘på bakrommet’ med begrunnelsen at det kan ha 19 
budsjettmessige konsekvenser og dermed krever full enighet blant flertallet.  20 

  21 
SV samarbeidet med Rødt om felles budsjettforslag for 2019. Budsjettet hadde en tydelig profil med 22 
en omfattende pakke for sosial utjevning, skjerming og styrking av tjenester for sårbare grupper og et 23 
betydelig kulturløft. Budsjettforslaget viser at det er mulig, også innenfor dagens økonomiske 24 
rammer, å på ny ta tydelige politiske grep gjennom budsjettet. Viktige tiltak var bl.a. å ta ut 25 
barnetrygd fra inntektsberegninga av sosialstønad, etablere flere friplasser i kulturskolen, styrke bo- 26 
og aktivitetstilbudene betydelig, gjennomføre bemanningsnormen i barnehage fra 1. august, sikre 27 
tilstrekkelig  midler til spesialpedagogikk, følge opp opptrappingen innen eldreomsorg vedtatt i 28 
eldreplanen, ruste opp krisesenteret, og sikre øke frie midler til kunst- og kultur. Stort sett var dette 29 
tiltak som kun ble fremmet gjennom vårt budsjettforslag. Selv om dette ikke ble vedtatt, er det 30 
mange elementer som vil komme til behandling våren 2019 gjennom såkalte verbale forslag. 31 

  32 
Starten av 2018 var preget av svært mange saker knyttet til etablering av metrobusskonseptet. 33 
Mange holdeplasser og strekninger skal bygges om, men en del viktige avgjørelser, slik som endelig 34 
utforming av Elgeseter gt og Olav Tryggvasons gt, gjenstår fortsatt. Dette henger delvis også sammen 35 
med oppstarten av en byvekstavtale som skal erstatte dagens miljøpakke. Forhandlingene foregår nå. 36 
Mest sannsynlig vil det medføre at også kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal blir inkludert og at 37 
nullvekstmålet ligger fast. SV har vært tydelige på at vi også vil ha tydelige forpliktelser på 38 
skinnegående transport inn i planen. 39 

  40 
Utbygginga av Trondheim Spektrum har også i 2018 vært preget av et høyt støynivå. Som kjent 41 
stemte SV mot den utforminga som nå er vedtatt, og vi merker oss at det fortsatt er uklarheter rundt 42 
adkomst og driftsøkonomi. Vi tror Trondheim Spektrum vil bli mye diskutert også i 2019. 43 

  44 
Utbygginga av Granåsen går også sin gang. Mye av anlegget legges opp som et flerbruksanlegg hvor 45 
breddeidretten har en tydelig plass. Dette har SV støttet. SV har imidlertid ikke ønsket å starte en 46 
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ombygging av hoppanlegget før et eventuelt VM er tildelt og nasjonale myndigheter har kommet 47 
med forpliktende tilsagn på en større del av kostnadene enn hva tilfellet er i dag. 48 

  49 
2018 har også vært preget av arbeidet med å slå sammen Trondheim og Klæbu kommuner. Arbeidet 50 
er i rute, men det er liten tvil om at det var dårlig forberedt fra nasjonale myndigheter sin side og at 51 
kostnadene kommer til å bli vesentlig høyere enn først antydet, bl.a. på grunn av langt større behov 52 
for samkjøring av systemer, etablering av nye gårds- og bruksnummer og overføring av ansatte i 53 
Klæbu kommune til Trondheim kommunale pensjonskasse (fra KLP). Samtidig er det viktig å bruke de 54 
mulighetene dette gir. Det skal etableres et nærmiljøråd i Klæbu. SV håper dette kan brukes som mal 55 
på hvordan nærmiljøråd kan etableres også i andre deler av byen og dermed gi et viktig bidrag til økt 56 
innbyggerinvolvering. 57 

  58 
I 2018 er det også vedtatt innføring av et lobbyregister i Trondheim. SV har støttet dette hele tiden, 59 
men har samtidig vært kritisk til måten det har blitt gjort på. Utfordringen nå er at det er vedtatt at 60 
kommunen har et lobbyregister, men i praksis er dette enda ikke innført siden det fortsatt er 61 
juridiske og praktiske sider som ikke er avklart. 62 

 63 
Trondheim parkering KF ble i 2018 vedtatt delt i en kommunal enhet og et AS. SV har jobbet mot 64 
dette, både siden det medfører at et kommunalt foretak skilles ut til et AS med de konsekvensene 65 
det har for direkte politisk kontroll og potensielt endrede lønnsforhold, men også siden 66 
hovedbegrunnelsen har vært at virksomheten er i et konkurranseutsatt marked. Dette er en 67 
særdeles problematisk begrunnelse siden det åpner for å behandle også mye annen kommunal 68 
virksomhet på samme måte. Det mest nærliggende eksemplet er Trondheim kommunale kulturskole 69 
som tilbyr aktivitet i ’konkurranse’ med private tilbud. 70 

 71 
En annen sak som medførte en del diskusjon i 2018 var overtakelsen av Møller barnehage. SV fikk her 72 
gjennom sitt syn om at dette måtte skje som en virksomhetsoverdragelse for å beholde 73 
kompetansen som er bygd opp over tid. Driften skal etter hvert legges under en annen kommunal 74 
barnehage, og da har det vært viktig å sikre tilstrekkelig areal og ikke minst tilstrekkelig skjerming for 75 
å møte de behovene disse ungene har. Bystyret har også vedtatt en investeringsplan for skoleanlegg 76 
for å møte den elevtallsveksten som har vært og som vi vet vil fortsette framover.  77 

  78 
Diskusjonen rundt fortetting har pågått videre i 2018. SV har forsøkt å holde fast ved prinsippet om 79 
at fortetting er ønskelig, men at boligbygging må tilpasses omgivelsene. Det vil si at 80 
eplehagefortetting i utgangspunktet bør skje der det er mulig å opprettholde avstandskrav til 81 
tomtegrense og at høyden på nye bygg ikke er over de rundt. Ved større transformeringer må andre 82 
hensyn tas i tillegg, bl.a. totalt volum. Dette har ført til at SV ikke har gått inn for at vi trenger nye 83 
planer (som bl.a. småhusplan), men at vi trenger å håndheve de bestemmelsene som allerede finnes. 84 

  85 
I tillegg til å følge opp saker som kommer til politisk behandling, forsøker bystyregruppa å ta egne 86 
politiske initiativ. I bystyret har gruppa i 2018 stilt tre kortspørsmål (om påmelding til 87 
skolegudstjenester, om regjeringens angrep på vanskeligstilt ungdom, og om utfordringer 88 
trossamfunn har med leide lokaler fra kommunen), en interpellasjon (om bruk av lasershow på 89 
nyttårsaften), og fem private forslag (avsløringer rundt velferskonsernet Aleris og underselskaper 90 
(sammen med Rødt), helsestasjon for kjønn og seksualitet (sammen med SP), definerte siktlinjer, 91 
Trondheim og partnere, og revidering av retningslinjene for søknadsbehandling og tildeling av 92 
kommunale utleieboliger).  93 

 94 
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