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Bystyregruppas beretning 2020  1 

Valgperiodens første år har SVs bystyregruppe markert seg og tatt plass både i media, i det 2 

rødgrønne samarbeidet og fra talerstolen i bystyremøtene. Alle representanter har vært flere ganger 3 

på talerstolen, også vararepresentantene, og alle har også prøvd seg på replikkutvekslinger. Nesten 4 

hele gruppa har vært i media med debattinnlegg, i redaksjonelle oppslag eller direktesendte 5 

debatter. 6 

Viktige saker for SV første året i valgperioden: 7 

Vår viktigste prioritet i budsjettforhandlingene høsten 2019 var å sørge for at sosialhjelpsmottakere 8 

skal få beholde barnetrygden. Dette lyktes vi med. Det var også vesentlig for å følge opp 9 

valgkampløftene våre med tanke på å starte en opptrappingsplan i barnevernet og innføre en 10 

veiledende bemanningsnorm i barnevernsadministrasjonen.  11 

Den politiske debatten på vårparten var preget av tre viktige saker for SV - anmerkningsfrie skoler, 12 

rasismedebatten og å ikke gi sjenkebevilgning til strippeklubber eller lignende. SV var veldig synlig i 13 

media i disse debattene. I tillegg har debatten om flyktningene i Moria med jevne mellomrom fått 14 

fokus.  15 

Siden mars har mye av det politiske arbeidet handlet om håndtering av Koronapandemien. 16 

Varaordfører sitter i kriseledelsen og det har vært hyppigere formannskapsmøter enn planlagt som 17 

følge av dette. Vi har tatt initiativ og vært med på initiativ i formannskapet, og i forbindelse med 18 

revidert budsjett, til å lage lokale krisetiltak og krisepakker på flere områder. Både innen næringsliv, 19 

kulturliv, sosialpolitikk og særlige tiltak for barn og unge. 20 

Boligpolitikk har vært på dagsorden gjennom hele året. Det er solgt flere små kommunale boliger og 21 

noen større hybelhus. Ved salg av kommunale bygårder på Møllenberg og Bakklandet tas det grep 22 

for å samtidig ikke bidra til mer hyblifisering. I boligpolitisk plan fikk SV gjennomslag for en tredje 23 

boligsektor gjennom samarbeide med ideelle aktører, oppkjøp og salg av kommunale tomter, 24 

rimelige kommunale utleieboliger for andre enn økonomiske vanskeligstilte, kommunal bostøtte, 25 

boligveiledning og bedre rammer for å leie kommunal bolig. Samtidig fikk vi, sammen med MDG, 26 

gjennomslag for at kommunen skal samarbeide med ideelle organisasjoner som Fargemarka om 27 

hvordan et nytt forsøksområde for alternative boformer kan etableres.  28 

Etter lange forhandler med rødgrønne partier i både bystyret og fylkestinget er det endelig vedtatt å 29 

bevare jugendgårdene i Elgeseter gate, og vi fikk gjennomslag for å ruste opp Innherredsveien som 30 

miljøgate med høy kvalitet på materialer og byrom. Det gode samarbeidet med gruppeleder Rakel S. 31 

Trondal på fylket har vært viktig her. I etablering av selskapet for utvikling av eiendommene Nyhavna 32 

og Vestre Kanalhavn, har vi endret selskapets formål fra ensidig økonomisk lønnsomhet til også å 33 

gjelde bærekraftig utvikling gjennom å sikre kvalitet, klimavennlige løsninger og helhet. I 34 

byutviklingsstrategien (Fremtidsbilder 2050) slo vi fast at Vestre Kanalhavn skal være et offentlig 35 

tilgjengelig område med maritim aktivitet, autonom ferje som alternativ til en ny bru over kanalen, at 36 
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industri og maritime næringer på Nyhavna skal ha utviklingsmuligheter og at havnevirksomheten i 37 

resten av havneområdet skal videreutvikles. I spørsmål om hotell på Nyhavna, fikk vi flertall for å 38 

utvide Svartlamon.  39 

I utbyggingssaker og forhandlinger om utbyggingsrekkefølge, har vi delvis fått en ny kurs med 40 

sterkere jordvern, men ikke gjort de viktigste vedtakene enda (utbyggingsrekkefølge og grønn strek). 41 

Et tap i E6-saken ga grunnlag for nye forhandlinger med de rødgrønne, der vi ble enige om å ta grep 42 

for å redusere biltrafikk, utvikle byen til nullutlippssamfunn og bavre natur bl a ved at deponi i Lerslia 43 

skal avvises. God diskusjon med medlemmer i medlemsmøte og medlemmer på utvidet gruppemøte 44 

om jordvern og boligbygging. 45 

Vi har fått flertall i bystyret for at kommunal lånegaranti for siste gang er gitt til en fotballbane med 46 

gummigranulat og at det ikke lenger kan brukes helium- og vanlige ballonger i kommersiell 47 

sammenheng på offentlig grunn. 48 

Ved vedtak om nytt skjenkereglement, fikk vi flertall for å presisere krav om minstelønn og at 49 

stripping ikke lenger kan kombineres med skjenking. Ved lovlighetskontroll, har statsforvalteren slått 50 

fast at vedtaket er gyldig.  51 

Etter at kommuneplanen for kunst og kultur ble vedtatt i 2019, ble handlingsplanen vedtatt i 2020. 52 

SV jobbet aktivt med denne og fikk gode gjennomslag. Det viktigste er kanskje at det slås tydelig fast 53 

at tilskuddsnivået skal opp og at det primært er frie midler som skal prioriteres. Dette er videre fulgt 54 

opp i budsjettarbeidet hvor målsettingene er overoppfylt for 2021. Helt nødvendig oppgradering av 55 

Olavshallen har også vært sentralt i dette.  56 

Økonomisk sett et vanskelig år å få gitt de store, viktige bevilgningene i budsjettet som ble forhandla 57 

frem høsten 2020, men vi har klart å redde noen viktige hjertebarn fra kutt. Herunder Utsikten og 58 

finansiering av lærernormen. Gode sosialpolitiske tiltak som internett til sosialhjelpmottakere, ekstra 59 

midler til kvalifiseringsprogrammet og jobbhuset i NAV, støtte til Kirkens Bymisjons Home Start-60 

prosjekt, og rettshjelpstiltak samt videre styrking av barnevern og Uteseksjonen. En annen SV-seier i 61 

budsjettet er styrking av kultur- og idrettsbudsjettet, noe som er ekstra viktig etter utfordringene 62 

pandemien har ført med seg. 63 

Politiske initiativ fra gruppa: 64 

Private forslag:  65 

- Samarbeid Trondheim - Lesvos, forslag om å slutte seg til ‘Solidarity Cities’ 66 

- Kommunikasjon i krisetid 67 

- Ny praksis for fallunderlag i parker og på lekeplasser (sammen med AP) 68 

- Sensorer som sikkerhetstiltak mot fall, suicid og drukningsulykker i Nidelva (sammen med H) 69 

- Anmerkningsfrie skoler (sammen med AP) 70 

- Fargemarka (sammen med MDG) 71 

- Framtida for jugendgårdene (med R og MDG) 72 

- Cities against racism   73 
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Interpellasjoner:  74 

- Lokal handlingsplan mot diskriminering, muslimhat og antisemittisme 75 

- Sammen mot rasisme 76 

- Balansekunst i kulturskolen 77 

- Tilslutning til Plastic Smart Cities 78 

- Boikott WizzAir 79 

- Tilslutning til“The European Coalition of Cities against Racism” 80 

Komiteinitiativ: 81 

-  Etablering av et lokalt kulturråd (fremmet av Ottar Michelsen). 82 

Bystyregruppas organisering 83 

Bystyregruppa startet året med å rigge gruppa for best mulig samarbeid. Silje Salomonsen har vært 84 

gruppeleder og leder i finans og organisasjon. Ottar Michelsen er nestleder i kultur og fritid, og Ingrid 85 

Marie Sylte Isachsen er nestleder i areal og samferdsel. Frikjøpsressurser utover komiteledesle og 86 

varaordfører har vært fordelt mellom Silje Salomonsen og Ingrid Marie Sylte Isachsen. Vi har fortsatt 87 

med gruppemøter tirsdager før bystyremøte og torsdager uka før komitemøtene. I tillegg til 88 

gruppemøter, har vi felles dokumenter med argumentasjon og standpunkt i sakene til hvert enkelt 89 

møte så hele gruppa med vara kan følge og bidra hjemmefra i forberedelser til formannskapsmøter 90 

og bygningsråd i tillegg til komite- og bystyremøter. Dokumentene fungerer også som en støtte der 91 

vara må inn på kort varsel. Det føres også logg fra forhandlinger med de rødgrønne partiene og 92 

arbeid med enkeltsaker med tyngre prosesser, som f eks jugendgårdene i Elgesetergate som i tillegg 93 

til de rødgrønne partiene inkluderer resten av miljøpakkekameratene (KrF og V) i bystyret og 94 

fylkestinget. Situasjonen med hjemmekontor har vist oss at digitale møter er effektive verktøy for 95 

både raske avklaringer og oppdateringer mellom fysiske møter og for inspirerende innledninger 96 

(Trine Dønhaug fra Oslo SV delte deres erfaringer og gjennomslag innen boligpolitikk).  97 

Varaordfører og gruppeleder møter Rakel S. Trondal (gruppeleder på fylket), Lars Haltbrekken 98 

(stortingsrep.), Ottar Michelsen (fylkesleder) og Frode Nystuen (fylkessekretær) hver mandag 99 

morgen. Dette har gitt et godt og tett samarbeid mellom partienes representanter i bystyret, fylket 100 

og stortinget om medieutspill og felles saker. Alle med frikjøp i bystyregruppa møtes også mandager 101 

for å koordinere ukas arbeid og saker som skal opp i formannskap og bygningsråd. For å ha en god 102 

kobling til mediearbeid og Trondheim SV sine sosiale mediekanaler, deltar Frode Nystuen også her. 103 

I tillegg til bystyregruppas faste representanter, er det flere aktive vararepresentanter som bidrar i de 104 
politiske sakene. Olav Sjelmo har fungert som representant i areal- og samferdselskomiteen og 105 
Harald Sigurdson og Madeleine Mittet har møtt flere ganger i bystyret i tillegg til hhv finans- og 106 
organisasjonskomiteen og areal- og samferdselskomiteen. Guri Greger Nordland Hagen har møtt i 107 
arbeid - og sosialkomiteen. Camilla Perron har møtt i miljø- og næringskomiteen. Annbjørg Horgar og 108 
Toril Indergård har møtt i hhv oppvekstkomiteen og helse- og eldrekomiteen. 109 
 110 
Representanter fra Bystyregruppa har sammen med Nils Heldal laget Trondheim SV podcast i 111 
etterkant av alle bystyremøtene. Denne publiseres nå både på Spotify og SoundCloud.  112 
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 113 

Gruppemøtene skal ideelt sett være åpne for medlemmer, men det krever at vi har bestilt vakt 114 

dersom vi blir over 10 deltager. Gruppemøter som er åpne for medlemmer fungerer derfor ikke så 115 

bra i praksis. Gruppemøtet om utbyggingsrekkefølge (i praksis spørsmål om hvilke områder som skal 116 

tilbakereguleres til LNF) ble gjennomført som åpent møte med påmelding. Andre tema har blitt satt 117 

opp som medlemsmøter i lokallaget. Gruppeleder møter fast på  lokallaget sine styremøter.Det gjør 118 

bl a at bystyregruppa har god mulighet til å påvirke medlemsaktivitet og få innspill fra styret til de 119 

politiske sakene. 120 

Henriette Winnberg, Olav Sjelmo, Madeleine Mittet, Harald Sigurdsson og Alida Domaas har i 121 

perioder hatt frikjøp for å jobbe på rådhuset på dagtid ifm sykemelding og utenlandsreise. 122 

I tillegg til bystyrets representanter, representerer Knut Fagerbakke, Kari Storli, Henriette Winnberg, 123 

Morten Haugen, Nils Heldal, Åshild Tungen, Rie Wester, Jon Ekeland, Kathrine E. Standal partiet i 124 

styrer og utvalg som Mangfoldsrådet, Trondheim Studentråd, Olavshallen, Trondheim Kunstmuseum, 125 

Skattetakstutvalget, Stavne KF, Strinda fjellstyre, Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse, 126 

Trondheimsregionens friluftsråd, Singsaker studenthjem, skoleutvalg og legater. 127 

 128 

https://www.proff.no/roller/kong-carl-johans-arbeidsstiftelse/-/-/967033065/

