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En enklere hverdag   



 

1. En enklere hverdag - uten eiendomsskatt! 
 

Fremskrittspartiet legger med dette dokumentet frem forslag til budsjett for Trondheim 

kommune 2018. Budsjettforslaget har en tydelig FrP-profil, med sterk nedsettelse av skatter 

og avgifter. Totalt foreslår vi i underkant av 140 millioner i reduserte skatter, avgifter og 

andre former for egenbetaling.  

 

Fremskrittspartiet mener at næringslivet gir et uvurderlig bidrag til byen vår. For å stimulere 

til vekst i verdiskapingen vil Fremskrittspartiet redusere eiendomsskatten for å senke det 

totale skattetrykket, fjerne gategrunnsleie til uteservering, og innføre en gründerpris som 

skal gi ekstra oppmerksomhet til all den nyskapingen som allerede foregår i byen vår. 

 

Fremskrittspartiet fortsetter vår satsing innenfor eldreomsorg og helse. Vi mener det er helt 

feil å senke ambisjonsnivået innenfor eldreomsorgen, til fordel for andre områder. 

Eldreomsorg er blant kommunens aller viktigste oppgaver, og må følges opp med mer 

budsjettmidler.  Vi vil også øke valgfriheten innenfor eldreomsorgen. For oss i 

Fremskrittspartiet er kvaliteten på tjenestene det viktigste; ikke hvem som driver dem.  

 

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 2018 – 2021, budsjett 2018, 

inkludert 2 tilleggsnotat, 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 fire årene. Flere kommuner med nærhet til 

Trondheim klarer seg uten eiendomsskatt, og har dermed også et konkurransefortrinn 

overfor bedrifter som skal etablere eller reetablere seg. Trondheim risikerer å tape terreng i 

kampen om arbeidsplassene. Fremskrittspartiet foreslår å redusere eiendomsskatten med 

100 millioner første år i planperioden, og ber rådmannen legge frem en plan som viser 

hvordan skatten kan fases ut i løpet av fire år. 

 

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. 

 

3.3 Øvrige kutt i avgifter og egenandeler 

Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på i underkant av 140 millioner på skatter, avgifter 

og egenandeler. Disse omfatter eiendomsskatt, piggdekkgebyr, gateleie, abonnement på 

trygghetsalarm, røykvarsling via trygghetsalarmen og egenandel Vistamar. Disse er omtalt i 

egen punkt i budsjettdokumentet. 

 

4. Helse og velferd 
 

4.1 Oppfølging av eldreplanen og styrking av eldreomsorgen 

Rådmannen skriver i sitt budsjett at det er nødvendig å redusere ambisjonsnivået i 

eldreplanen, på grunn av utgiftsvekst på andre områder. Fremskrittspartiet mener at 

nettopp eldreomsorg er blant kommunens aller viktigste oppgaver, og er derfor helt uenig i 

rådmannens prioriteringer. I Fremskrittspartiets budsjettforslag ligger det inne en økning på 

15 millioner kroner, for å styrke eldreomsorgen i Trondheim kommune.  

 

4.2 Ingen ny egenandel på trygghetsalarmen 

Rådmannen foreslår at brukerne selv skal betale for abonnementskostnaden etter omlegging 

til digitale trygghetsalarmer. I arkivsak 17/36226 skriver rådmannen at rådmannen vil legge 

frem en sak som skal vurdere hvordan abonnementskostnaden skal dekkes. 

Fremskrittspartiet er bekymret for at dette medfører innføring av ny egenandel på 



trygghetsalarmen, og vil derfor slå fast med vårt budsjettforslag at brukerne ikke skal 

belastes med en ny egenandel for trygghet i eget hjem.  

 

4.3 Gratis trygghetsalarm med røykvarsling 

Fremskrittspartiet mener røykvarsling via trygghetsalarmen skal være gratis, og foreslår å 

avvikle egenandelen. 

 

4.4 Ingen økt egenandel ved Vistamar 
Tilbudet ved Vistamar er særlig godt egnet for mennesker som lider av sykdommer som blir 
bedre av å oppholde seg i et varmere klima. Rådmannen foreslår å øke egenandelen for 
opphold ved Vistamar. Fremskrittspartiet er motstander av økt egenandel for dette viktige 
tilbudet, og foreslår derfor å nulle ut den foreslåtte økningen i egenandel. 
 

4.5 Forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner 

Fremskrittspartiet ønsker å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. For 2018 foreslår vi 

500 000 kroner til økt innsats på området. 

 

4.6 Styrking av arbeidet med psykisk helse og rus 

Fremskrittspartiet ønsker å følge opp regjeringens satsing innenfor psykisk helse og rus, og 

vil derfor styrke budsjettet med 10 millioner kroner utover rådmannens forslag. 

Fremskrittspartiet vil særlig trekke frem behovet for ettervern og aktivitetstilbud som viktige 

prioriteringer på området. 

 

5. Oppvekst 
 

5.1 Flere helsesøstre og økt innsats mot mobbing 

Fremskrittspartiet vil styrke helsesøstertjenesten i skolen, og øke innsatsen mot mobbing. 

Med Fremskrittspartiets budsjettforslag styrkes området med 5 millioner kroner utover 

rådmannens forslag. 

 

5.2 Tidlig innsats 

Fremskrittspartiet foreslår en økning på 3 millioner kroner til tidlig innsats, herunder det 

spesialpedagogiske tilbudet i barnehagen. 

 

5.3 Barnas Stasjon 

I rådmannens budsjettforslag ligger det inne et kutt på drøyt 900 000 kroner til Barnas 

Stasjon. Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud rettet mot gravide og familier med barn i 

alderen 0-8 år. Her kan familier i sårbare situasjoner selv ta kontakt for hjelp og bistand i et 

trygt miljø. Fremskrittspartiet vil støtte opp om dette arbeidet, og legger inn 1 million kroner 

ekstra i budsjettforslaget. 

 

6. Idrett og kultur 



 

6.1 Oppfølging av plan for friluftsliv 

Bystyret har vedtatt en ambisiøs plan for friluftsliv i Trondheim. Fremskrittspartiet vil styrke 

arbeidet med oppfølging av planen, og mener god tilrettelegging kan bidra til at flere 

benytter seg av tilbudene som eksisterer og skal etableres. Dette er gode folkehelsetiltak for 

folk flest. Fremskrittspartiet foreslår derfor å øke øke budsjettet med 1 million kroner. 

 

6.2 Økt standard drift av idretts- og friluftsanlegg 

Rådmannen foreslår en reduksjon på 300 000 i 2018. Fremskrittspartiet mener dette er et 

viktig folkehelsetiltak, som virkelig bygger opp under lavterskeltilbud til glede for hele 

befolkningen, og styrker området i stedet for å kutte.  

 

6.3 Frivilligsentraler 

Fremskrittspartiet vil styrke arbeidet til frivilligsentralene, og foreslår å styrke budsjettet 

med 340 000 kroner utover rådmannens forslag. Det totale tilskuddet til frivilligsentraler blir 

da på 8,6 millioner kroner. 

 

7. Byutvikling og næring 

 

7.1 Vegvedlikehold og trafikksikkerhet 

Trygge veger krever godt vedlikehold. Feiing og andre tiltak for støvdemping bidrar også til 

en renere byluft. Fremskrittspartiet foreslår derfor å styrke budsjettet til vegvedlikehold med 

5 millioner. 

 

7.2 Fjerning av gateleie for uteservering 

Fremskrittspartiet vil at leie av gategrunn for uteservering skal være gratis, og foreslår at 

dette blir en realitet fra 2018.  

 

7.3 Gründerpris 

Som teknologihovedstad er det viktig å støtte opp om byens gründere. Fremskrittspartiet ser 

det som en viktig oppgave å støtte opp om gründerne i teknologihovedstaden. Vi foreslår 

derfor å innføre en gründerpris i kommunal regi, som tildeles bedrifter eller privatpersoner. 

 

7.4 Midtbyen Management AS 

Fremskrittspartiet er bekymret over at det stadig kommer forslag som kan ha som 

konsekvens at Midtbyen blir mindre tilgjengelig for de som reiser med bil. Dette er den 

kundegruppen som bidrar mest til omsetningen i Midtbyen per handlende. Vi mener at det 

derfor er behov for å sette inn mottiltak som kan bidra til å øke Midtbyens attraktivitet, og 

styrker derfor tilskuddet til Midtbyen Management AS med 500 000 kroner, slik at de har 

mer midler tilgjengelig i sitt arbeid for å styrke Midtbyen.  

 

  



8. Inndekning 
 

Reduserte overføringer til disposisjonsfond 

Det foreslås å redusere overføringene til disposisjonsfondet med 10 millioner for å styrke 

tjenesteområdene. 

 

Reduserte kapitalkostnader 

Redusert låneopptak gir en forventet effekt på cirka 1 million kroner i 2018. 

 

Konkurranseutsetting 

Gjennom å konkurranseutsette deler av kommunens tjenestetilbud, mener vi det er 

realistisk med en økonomisk effekt på 71 millioner kroner for 2018. Dette tilsvarer en gevinst 

på omtrent 0,5 % av det totale driftsbudsjettet for Trondheim kommune.  

 

Krav til innkjøp 

Trondheim kommune forestår innkjøp til en forventet verdi på rundt 1393 millioner kroner 

kommende år. Budsjettforslaget legger inn et krav om reduserte utgifter på 9 millioner 

kroner til innkjøp i 2018.  

 

Det interne arbeidsmarkedet 

Det interne arbeidsmarkedet består av omtrent 120 personer som helt eller delvis står uten 

fast tjenesteplassering. Fremskrittspartiet mener det må gjøres en større innsats for å 

nedbemanne på området. Vi foreslår derfor en reduksjon på 5 millioner kroner. Vi foreslår 

samtidig en økning på flere andre tjenesteområder, og mener dette gir grunnlag for å 

redusere budsjettet til det interne arbeidsmarkedet. 

 

Sykefraværsutvikling 

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 2018. 

 

Færre familier på sosialhjelp 

Anslåtte kostnader til sosialhjelp for 2018 er 275,8 millioner kroner, dersom 

kvalifiseringsstønad også inkluderes. 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.  

 

Tilskudd kultur – tabell 28.9 
Trondheim kommune budsjetterer med 209 418 000 millioner i tilskudd til kulturtiltak i 
2018. 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 50 millioner kroner i 2018. 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. 
  

Byantikvaren 

Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på 1,8 millioner i byantikvarens budsjett. Innenfor 

byantikvarens resterende budsjett mener Fremskrittspartiet at arbeidet med bryggerekken i 

Kjøpmannsgata må ha prioritet.  

 

Kulturenheten 

Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon på 2 millioner kroner i budsjettet til Kulturenheten, 

og mener det skal være mulig å gjennomføre uten at det skal gå på bekostning av arbeidet 

med barn og unge. 

 

Kunstnerleilighet i Berlin 

Fremskrittspartiet vil avvikle kommunens kunstnerleilighet i Berlin.  

 

Urban matdyrking 

Tilskudd til urban matdyrking er ikke en prioritert kommunal oppgave for Fremskrittspartiet, 

og vi foreslår derfor å stryke tilskuddet på 1 million kroner. 

 

Energi- og klimahandlingsplanen 

Fremskrittspartiet foreslår å kutte midlene som er satt av til oppfølging av planen. 

 

Miljø-, landbruks- og laboratorietjenester 

Fremskrittspartiet foreslår å redusere rammen til området med 4 millioner, og forutsetter at 

store deler av kuttet tas innenfor Miljøenheten.  

 

Kutt i administrasjon til piggdekkgebyr 

Fremskrittspartiet foreslår å avvikle piggdekkgebyret. Midler knyttet til administrering av 

ordningen kan derfor kuttes i sin helhet. 

 

 



9. Hovedoversikter 

9.1 Utgifter 
 
Driftsbudsjettet – utgifter  Kostnad 

Skatter og avgifter  

Eiendomsskatt 100 000 000 

Piggdekkgebyr 30 000 000 

  

Helse  

Oppfølging av eldreplanen og ytterligere styrking 15 000 000 

Psykisk helse og rus 10 000 000 

Ikke økt egenandel Vistamar 1 500 000 

Forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner 500 000 

Ingen egenandel trygghetsalarm 2 000 000 

Røykvarsling via trygghetsalarmen  3 000 000 

  

Oppvekst og ungdom  

Skolehelsetjeneste og helsesøster, innsats mot mobbing 5 000 000 

Tidlig innsats, herunder spes.ped i barnehagen 3 000 000 

Barnas stasjon 1 000 000 

  

Byutvikling og næring   

Vegvedlikehold og trafikksikkerhet 5 000 000 

Fjerning av gateleie for uteservering 2 000 000 

Gründerpris 500 000 

Midtbyen Management AS 500 000 

  

Idrett og kultur  

Friluftsliv - oppfølging av plan for friluftsliv 1 000 000 

Økt standard drift av idretts- og friluftsanlegg 600 000 

Frivilligsentraler 340 000 

  

Totalt 180 940 000 

 
  



9.2 Inndekning 
 
Driftsbudsjettet – kutt  Reduksjon 

  

Reduserte overføringer disposisjonsfond 10 000 000 

Reduserte kapitalkostnader 1 000 000 

Konkurranseutsetting og avbyråkratisering 71 000 000 

Krav til innkjøp 9 000 000 

Det interne arbeidsmarkedet - nedbemanning  5 000 000 

  

Sykefraværsutvikling 4 000 000 

Færre familier på sosialhjelp 4 000 000 

  

Tabell 28.9 - Tilskudd kultur og næring 50 000 000 

Byantikvaren 1 800 000 

Kulturenheten 2 000 000 

Kunstnerleilighet i Berlin 140 000 

  

Urban matdyrking 1 000 000 

Energi- og klimahandlingsplanen 15 000 000 

Miljø-, landbruks- og laboratorietjenester  4 000 000 

Kutt i administrasjon til piggdekkgebyr 3 000 000 

  

Totalt 180 940 000 

 
 
 
  



9.3 Investeringsbudsjett 
 
Investering - kostnad 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Tursti langs Nidelva til Klæbu   4 500 000 4 500 000 9 000 000 

Skiløype Tiller-Vassfjellet   2 000 000 3 500 000 5 500 000 

Vedlikehold bygg 2 000 000 2 000 000 2 000 000  6 000 000 

Vedlikehold veger 2 000 000 2 000 000 2 000 000  6 000 000 

Summert 4 000 000 4 000 000 10 500 000 8 000 000 26 500 000 

      

Investering - inndekning  2018 2019 2020 2021 Totalt 

Lillerydningen  23 300 000 5 000 000  28 000 000 

Tursti langs Nidelva til Klæbu  4 500 000 4 500 000  9 000 000 

Skiløype Tiller-Vassfjellet 2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 12 500 000 

Kunstnerisk utsmykking 10 800 000 10 600 000 9 800 000 11 300 000 42 500 000 

Kultur - diverse mindre invest. 3 300 000 3 300 000 3 400 000 3 400 000 13 400 000 

Mellomveien 5 – kunstnerleil. 3 800 000    3 800 000 

Treningsapparater 500 000 500 000   1 000 000 

Analysesenteret 800 000 800 000 800 000 800 000 3 200 000 

Nedsalg eierskap og eiendom 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 400 000 000 

Summert 121 200 000 146 500 000 127 000 000 119 000 000 513 700 000 

      

Redusert låneopptak 117 200 000 142 500 000 116 500 000 111 000 000 487 200 000 

 
 
 
 
  



Verbale forslag 
 

1. Bystyret ber rådmannen gjennomføre en full gjennomgang av selvfinansierende 
områder i kommunen for å belyse muligheten for mer effektiv drift, innsparinger og 
reduserte kostnader for kommunens innbyggere. 

 
2. Bystyret ber om at det innføres en prøveordning med utfordringsrett i Trondheim for 

å sikre innbyggerne et best mulig tjenestetilbud til riktig pris.  
 

3. 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  

 
4. Bystyret ber om at det innføres en ordning med fritt brukervalg innenfor 

hjemmetjenestene. Bystyret ber videre om en utredning vedrørende innføring av fritt 
brukervalg ved alle aktuelle tjenesteområder.  

 
5. Bystyret ber om at det legges frem en sak om at Trondheim Bydrift omgjøres til et 

kommunalt foretak.  
 

6. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om avvikling av eiendomsskatten der 
målet er å fase ut skatten over en fireårsperiode.  

 
7. Bystyret ber om at det fremlegges en sak med totalgjennomgang av alt kommunalt 

eierskap med tanke på verdivurdering og salgspotensiale gjennom kapitalfrigjøring. 
 

8. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om styrking av Midtbyen Management.  
 

9. Bystyret ber om en ny vurdering av den vedtatte boikotten av Israelske varer og 
tjenester, og en sak fra rådmannen om at boikotten avvikles.  

 
10. Bystyret ber ordføreren vurdere en potensiell besparelse ved å redusere bystyrets 

størrelse i forbindelse med utredning om innføring av parlamentarisme.  
 

11. 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.  

 
12. Bystyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak om mulig samarbeid med 

NTNUI-Bumerang eller lignende grupperinger som låner ut gratis idrettsutstyr for å 
sikre et lavterskeltilbud for barn og ungdom som ønsker å prøve ut nye idretter.  

 
13. Bystyret ber om at UFFA-tomten med bygningsmasse selges og at all kommunal 

støtte til UFFA opphører.  
 

14. Bystyret ber rådmannen om å prioritere mulighetsstudien for Tillertomta for å sikre 
at arbeidet med å øke antallet hallflater for Ishockey vedvarer. 

 



15. Bystyret ber rådmannen om å legge frem en sak om kommunal forskuttering av 
spillemidler for å bidra til store besparelser for byens idrettslag. 

 
16. Bystyret ber rådmannen om å prioritere kulturtilbud rettet mot barn og unge når det 

skal gis offentlige tilskudd.  
 

17. Bystyret ber rådmannen komme med en orientering for formannskapet om hva 
initiativene fra bystyret om å oppkalle gater og lignende etter kjente personer har 
kostet kommunen i ekstraordinære saksbehandlingsutgifter. 

 
18. Bystyret ber om at ansvaret for livssynsnøytrale seremonirom ikke skal ligge hos 

kirkelig fellesråd.  
 

19. Bystyret ber rådmannen om å aktivt inkludere idretten i saker som omhandler 
integrering av byens innvandrerbefolkning.  

 
20. 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.  

 
21. Bystyret ber rådmannen søke kunnskapsdepartementet om å bli språkkommune.  

 
22. Bystyret ber om at alle nye barnehageplasser som åpnes i Trondheim Kommune 

åpnes i privat regi.  
 

23. Bystyret ber om en sak fra rådmannen om å endre tilsettingsvilkårene for ledere i 
Trondheim Kommune slik at de tilsettes på åremål. 

 
24. Bystyret ber om at rådmannen pålegger skolene å gi elevene tilbud om å delta på 

skolegudstjenester før juleferien.  
 

25. Bystyret ber om at det innføres fritt skolevalg i Trondheim Kommune. 
 

26. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for bystyret om at kommunen søker til 
kunnskapsdepartementet om å få ta over ansvaret for de videregående skolene i 
Trondheim Kommune.  

 
27. Bystyret ber om at det innføres en forsøksordning med anonym retting av prøver på 

to skoler i Trondheim.  
 

28. Bystyret ber om at elever i Trondheimsskolen hvert år får tilbud om å sende inn en 
anonym evaluering av læreren sin.  

 
29. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om hvordan man kan styrke arbeidet med 

å aktivt forebygge vold mot ansatte i skolen.  
 

30. Bystyret ber om at skolehelsetjenesten suppleres med skolepsykologer.  
 



31. Bystyret ber om at kommunen drar veksel på erfaringene fra hvordan man nådde full 
barnehagedekning. Derfor ber bystyret rådmannen om å legge frem en sak om 
hvordan man kan benytte private aktører for å bygge, drifte og levere tjenester til 
sykehjem. 

 
32. 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. 

 
33. Bystyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber rådmannen følge dette 

opp gjennom å inkludere brannvarsling gjennom trygghetsalarmen i det gratis 
tilbudet.  

 
34. Bystyret ber om at pårørende og brukere av kommunale tjenester får økt mulighet til 

brukermedvirkning og medbestemmelse over egen hverdag.  
 

35. Bystyret ber om at rådmannen i budsjettet for 2019 ikke avsetter færre midler til 
eldreomsorg enn hva som er stipulert i kommunens eldreplan.  

 
36. Bystyret ber om at private aktører inkluderes i all kommunal vurdering av best 

practice.  
 

37. Bystyret ber rådmannen styrke satsingen innenfor preventiv demensomsorg slik at 
folk settes i stand til å bo lengst mulig hjemme. Modeller som bekjemper symptomer 
og bistår demente med praktiske gjøremål har vist seg å ha stor suksess, og bystyret 
ber rådmannen særlig vurdere NOEN-modellen.  

 
38. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om styrking av studenthelsetjenesten. 

 
39. Bystyret vedtar å avvikle miljøbyprosjektet på Brøset. Området reguleres til ordinær 

boligutbygging.  
 

40. Bystyret vedtar at Trondheim kommune skal jobbe aktivt i miljøpakkesamarbeidet for 
at ATB skal avvikles og at ansvaret for kollektivtrafikken skal tas over av en annen 
aktør. 

 
41. Bystyret ber rådmannen om å søke samferdselsdepartementet om å overta ansvaret 

for kollektivtrafikken i Trondheim Kommune fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
 

42. Bystyret vedtar at det innføres et generelt forbud mot tigging i Trondheim Kommune.  
 

43. Bystyret vedtar at kollektivfelt omgjøres til 2+-felt på kommunalt eide veier.  
 

44. Bystyret vedtar at det skal praktiseres økonomisk likebehandling av byer i 
kommunens vennskapsbysamarbeid.  
 

 
 


