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Bystyregruppas beretning 1 

Bystyregruppa og arbeidet i bystyregruppa har selvfølgelig vært preget av at 2019 har vært 2 

et valgår. Bystyregruppa besto før valget av Ottar Michelsen (gruppeleder, formannskapet), 3 

Latifa Nasser (gruppenestleder, KIF-komiteen), Kenneth Kjelsnes (nestleder 4 

oppvekstkomiteen) og Ingrid Marie Sylte Isachsen (miljø- og byutviklingskomiteen). Etter 5 

valget har bystyregruppa bestått av Silje Naper Salomonsen (gruppeleder, leder finans- og 6 

organisasjonskomiteen), Mona Berger (varaordfører, formannskap, bygningsråd og arbeids- 7 

og sosialkomiteen), Ingrid Marie Sylte Isachsen (gruppenestleder, nestleder areal- og 8 

samferdselskomiteen), Ottar Michelsen (nestleder kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen), 9 

Efia Marie Damba (helse- og eldrekomiteen), Mohammed Ahmed Mohammed Yahya (helse- 10 

og eldrekomiteen), Alida Johanne Domaas (miljø- og næringskomiteen) og Anny Marethe 11 

Vollan (oppvekstkomiteen). Latifa Nasser har møtt fast for Efia Marie Damba som er i 12 

permisjon. På grunn av sammenslåingen mellom Klæbu og Trondheim kommuner har både 13 

de gamle kommunestyrene og det nyvalgte bystyret vært i virksomhet i perioden mellom 14 

valget og ut året.  15 

SV gikk inn i 2019 som et opposisjonsparti etter at vi brøt ut av koalisjonen i 2018. 16 

Bystyregruppa har forsøkt å bruke denne frie rollen til å fremme SV sine primærstandpunkt 17 

og få fram SVs. Vi er av den oppfatning at vi lyktes godt med dette. Ved starten av 2019 18 

manglet flertallskoalisjonen politisk retning og var i tillegg i oppløsning siden både Venstre 19 

og Pensjonistpartiet i stadig større grad distanserte seg fra de øvrige. Dette bidro til å 20 

vitalisere den åpne politiske debatten og SV fikk også godt gjennomslag. Dette kom bl.a. til 21 

syne i behandlingen av budsjett for 2019 hvor nesten alle verbalforslagene fra SV ble 22 

vedtatt. 23 

Selve planleggingen og gjennomføringen av valgkampen har vært planlagt av styret og 24 

valgkampgruppa til Trondheim SV, men også bystyregruppa har vært involvert og forsøkt å 25 

få bl.a. utspill og forslag samkjørt med valgkampen. Valgresultatet ga grunnlag for et 26 

revitalisert rødgrønt styre i Trondheim og den nye bystyregruppa var da sentralt med i 27 

forhandlingene som resulterte i en ny plattform med en ny kurs for Trondheim. Dette 28 

resulterte også i forhandlinger og utarbeidelse av budsjettet for 2020 med flere betydelige 29 

SV-seiere, bl.a. at Trondheim nå slutter å inkludere barnetrygd i inntektsberegningen for 30 

sosialhjelpsmottakere. 31 

Av sentrale saker som bør nevnes, er kommunens handlingsplan mot fattigdom som ble 32 

behandlet i februar. SV er spesielt fornøyd med at den fokuserte så tydelig på barn og deres 33 

mulighet til å delta i aktiviteter med andre barn, og betydningen av å ha en stabil 34 

bosituasjon. Dette har ført til at kommunens praksis med utleieboliger og muligheter for 35 

fornyelser av kontrakter er under revisjon. 36 

En rekke større utbygginger er også behandlet. Det har skjedd et skifte hvor det nå legges 37 

opp til en langt mer restriktiv jordvernpolitikk og det er startet en prosess med å 38 

tilbakeregulere områder, bl.a. på Utleir. På Overvik ble den planlagte skoletomta lagt tilbake 39 
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på regulert område og ikke på et område regulert til jordbruk, og prosessen med 40 

campusutbygging har gått videre. SV har her kjempet mot at det skal kunne bygges i 41 

Høyskoleparken, men et politisk flertall har dessverre ikke stoppet den muligheten. 42 

Det er i praksis bestemt at Trondheim får ski-VM i 2025 siden Trondheim er eneste søker og 43 

prosessen med utbygging av Granåsen går videre. For SV har det vært viktig å jobbe for at 44 

dette skal være et anlegg for hverdagsbruk og forsøke å redusere alle kostnader som ikke 45 

kommer hverdagsbruken til gode. 46 

Dessverre er det i en rekke utbyggingssaker i Trondheim et politisk flertall primært 47 

bestående av Ap, FrP og H som ikke ønsker å forholde seg til de overordnede planene og 48 

heller styre etter dispensasjoner. Resultatet er at ’Hangaren’ på Lade etableres som nytt 49 

kjøpesenter utenfor de områdene hvor det skal foregå detaljhandel, Obs Bygg får etablere 50 

seg på Tunga i strid med overordnede planer, Stasjonsenteret bygges ut både i høyde og 51 

med langt større handelsareal enn vedtatt osv. SV frykter at dette vil bidra til en tilfeldig 52 

byutvikling og en utarming av Midtbyen. 53 

En sak som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjente, var saken med det litt 54 

kryptiske navnet ’Den samskapte kommunen’. Bak dette skjuler det seg en plan om hvordan 55 

Trondheim kan få mer deltakende demokrati. Initiativet kommer fra SV gjennom et tidligere 56 

verbalforslag og vil bl.a. bidra til flere forsøk med økt involvering og også forsøk med 57 

deltakende budsjettering. 58 

I 2019 ble det også inngått en byvekstavtale som skal erstatte tidligere bymiljøavtaler. For SV 59 

har det hele tiden vært en forutsetning at nye avtaler skal holde fast ved nullvekstmålet. 60 

Dette er sikret, men det er grunn til å stille spørsmål ved om styringsmodellen fungerer som 61 

den skal siden alle partene i praksis har gjensidig vetorett. Dette må følges opp. 62 

Kommunedelplanen for kunst og kultur ble i 2019 endelig vedtatt. Den legger en del 63 

overordnede føringer for hva vi vil med feltet i Trondheim, og ikke minst en ambisjon om å 64 

øke bevilgningene. Dette ble fulgt opp i budsjettet hvor SV bl.a. fikk gjennomslag for et 65 

betydelig løft for det frie profesjonelle kunstfeltet. 66 

Bystyregruppa har også i 2019 tatt en rekke egne initiativ. Allerede på møtet i januar 67 

fremmet SV forslag om å slutte seg til ICANs byopprop og legge press på regjeringa om å 68 

støtte FNs traktat for forbud mot atomvåpen. Trondheim ble med dette den første norske 69 

byen som sluttet seg til og i etterkant har en rekke andre kommet til.   70 

SV har også fremmet forslag om at bystyret må erklære en nødsituasjon og at målene for 71 

klima- og naturmangfold må skjerpes. Dette er nå vedtatt og bystyret har løftet ambisjonene 72 

om å kutte utslippene med 30% innen 2023, sammenlignet med 1991. For første gang er det 73 

altså satt mål som gjelder den aktuelle bystyreperioden – dette skal ikke kunne utsettes til 74 

de som kommer etter. 75 
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Det er også fremmet forslag med å bruke mappeevaluering som en prøveordning i stedet for 76 

ordinær karaktersetting i ungdomsskolen, og ha nulltoleranse for fluorholdig skismøring i 77 

Trondheim. 78 

Det siste forslaget som er levert er foreløpig ikke behandlet, og her har SV tatt til orde for et 79 

tettere samarbeid mellom Trondheim og særlig NGOer på Lesvos for å bidra til at de bedre 80 

kan håndtere flyktningekrisen på øya. Dette har dessverre bare blitt enda mer aktuelt etter 81 

at det ble fremmet. I en interpellasjon som ble fremmet av KrF slo bystyret fast at 82 

Trondheim er klare til å ta i mot en langt større andel flyktninger dersom regjeringen åpner 83 

for dette. Dessverre ville ikke flertallet støtte SV sitt forslag om å opprettholde dagens 84 

kapasitet og ikke minst fagkunnskap for å beholde den beredskapen kommunen har bygd 85 

opp. 86 

I den ’gamle’ bystyregruppa ble det gjennomført gruppemøter mandager før bystyremøter. 87 

Møtene var åpne for hele bystyregruppa, inkludert vararepresentanter og styret. 88 

Bystyregruppa har i tillegg vært representert på styremøter som ble lagt mellom 89 

komitemøter og bystyremøter, slik at styret kunne gi innspill i viktige saker. Den 90 

nye  bystyregruppa har lagt opp til en hyppigere møtefrekvens, både siden det er mange nye 91 

personer som skal bli fortrolige med rollene, men også fordi flere personer krever økt 92 

koordinering. Det er nå lagt opp til gruppemøter tirsdager i bystyreukene og torsdager i 93 

ukene før komitemøter for å kunne gå gjennom komitesaker som er krevende. I tillegg har 94 

alle med frikjøp et fast møtepunkt på mandager for å gå gjennom ukas gjøremål, inkludert 95 

saker som skal opp i formannskap og bygningsråd. 96 

 97 


