
Endringsforslag fra Rødt til sentrum-venstres budsjettforslag 2014 
 
Uten å forskuttere begivenhetenes gang ser det ut som om det er en overhengende fare 
for at Sentrum-Venstres budsjett vil til å bli vedtatt på budsjettmøtet 19.12.  Rødt innser 
at det skal mye til for å få gjennomslag for et eget budsjett og velger derfor i år å komme 
med endringsforslag til Sentrum-Venstres budsjettforslag.  Dette dokumentet 
representerer derfor ikke alle tingene Rødt ønsker å bevilge penger til, men prioriterte 
områder vi håper å få sentrum-venstre med på.    
 
 
1. Skole 
 
Økt satsning på læreren 
Trondheim forventer mye av sine lærere og pålegger dem store oppgaver.  Vi har all 
grunn til å være stolte av lærerne våre, vår oppfatning er at lærerne sikrer at de aller 
fleste elever får en skolegang med høy kvalitet og har det bra på skolen. Samtidig må vi 
innse at lærerne ikke er supermennesker. Lærere pålegges stadig flere krav ovenfra og 
Trondheim kommune forventer at de skal gjøre stadig mer innenfor eksisterende 
rammer. Vi må gi læreren tid til å være lærer og Rødt har som prinsipp at økte krav skal 
følges opp med ekstra midler.   Høyresidens ide om at gruppestørrelser ikke spiller noen 
rolle så lenge læreren er dyktig er grunnleggende feil. Tid til eleven og gruppestørrelser 
hvor eleven kan føle seg sett er et av de viktigste bidragene vi kan gi for å styrke skolen.   
 
 
Satsning på økt lærertetthet          15.000.000 
 
Prøveprosjekt med mindre gruppestørrelser     2.000.000 
 
Prøveprosjekt med leksefri skole       1.500.000  
 
          Sum: 18.500.000 
 
2. Barnevern 
 
Mer til de svakeste 
 
Vår viktigste oppgave som politikere er å sørge for å ta vare på de som ikke er i stand til 
å ta vare på seg selv. Derfor jobber Rødt for å styrke tjenester som forebygger og følger 
opp barn som er i en utsatt posisjon. Vi mener at en satsning på et styrket barnevern er 
den beste investeringen vi kan gjøre. Samfunnsøkonomisk vil det kunne forhindre 
problemer for de utsatte barna i framtiden, men viktigere er det at det kan ha en varig 
påvirkning på livskvaliteten til ungene og deres familier.   
 
Tiltak i bydelene/forsterket helsestasjon     6.000.000 

Økte tiltak utenfor hjemmet      2.000.000 

Styrket barnevern         2.000.000 

         Sum: 10.000.000 



3. Arbeidsliv 
 
Økt grunnbemanning.  
 
Fagforeningene,  Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, 
Fellesorganisasjonen, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Delta 
og TEKNA har i forkant av budsjettforhandlingene sendt inn følgende 
bekymringsmelding.  
 
"Bemanningene på utførende enheter er så lav at det går utover produktivitet og stor 
belastning for arbeidsmiljøet slik at det gjennomgående er alt for stort sykefravær. Dette 
medfører økte utgifter for kommunen i form av innleie. Flere forbund peker i sine 
høringsuttalelser på konkrete forhold når det gjelder grunnbemanning som det er mulig 
å gjøre noe med, uten vesentlige kostnader."   
 
Rødt mener at de som er mest kompetente på hva som trengs på en arbeidsplass er de 
som utfører arbeidet. Vi er bekymret for at kommunens grunnbemanning er så lav at det 
går ut over de ansatte og påfører tap gjennom unødvendig høyt sykefravær. Vi foreslår 
derfor midler for å øke grunnbemanningen på utførende enheter.  
     
Økt grunnbemanning utførende enheter   Sum: 20.000.000      
 
 
4: Internasjonal solidaritet 
 
Hev blikket - hjelp til syriske flyktninger 
 
Årets budsjett er stramt og det er knappe ressurser å fordele på mange områder. 
Samtidig må vi aldri glemme at vi har et velferdstilbud og ressurser de aller fleste i 
verden bare kan drømme om. Det innebærer ansvar. I Syria har millioner av mennesker 
måttet rømme fra en brutal borgerkrig. Mange av flyktningene lever i forferdelige 
forhold og tusener kommer ikke til å overleve vinteren. Libanon er et land med en 
befolkning på 4,5 million, mindre enn Norge, men har likefullt tatt imot 850.000 
flyktninger. Under 0,5% av flyktningene fra borgerkrigen i Syria har fått opphold i 
Europa.  
 
Rødt vil bevilge 2.000.000 til øyeblikkelig hjelp for de syriske flyktningene gjennom 
organisasjoner som driver hjelpearbeid. Videre vil vi gi ytterligere 1.000.000 for å 
bosette flere flyktninger i Trondheim. Vi vil samtidig komme med en innstendig 
oppfordring til regjeringen Solberg om at Norge skal gå foran med et godt eksempel 
både for å hjelpe syriske flyktninger økonomisk og ved å gi flere av dem opphold i 
Norge.  Vi er klar over at dette økonomiske bidraget vil være en dråpe i havet, men det 
vil være et viktig signal fra Trondheim kommune. 
 
Akutthjelp til syriske flyktninger      2.000.000   
 
Ytterligere bosetning av flyktninger      1.000.000 
 
           Sum: 3.000.000 



 
5. Innsparinger 
 
Kirke og trossamfunn   
Sentrum-Venstre har lagt opp til et stramt budsjett som kommer til å være utfordrende 
å forholde seg til for mange i kommunen. Rødt synes derfor det er underlig at man har 
bestemt seg for å prioritere 5 millioner kroner til kirke og tro-samfunn. Disse midlene 
bør brukes andre steder i budsjettet hvor det er større behov.  
 
Kirke og trossamfunn       - 5.000.000 
 
 
6. Ekstra utgifter med Rødts forslag  
 
Foreslåtte tiltak        51,5 millioner 
Innsparing           - 5 millioner, 
      
Total kostnad foreslåtte tiltak:         46,5 millioner 
 
 
Hvordan får vi råd? 
 
Rødt foreslår å utbedre budsjettforslaget og bruke 46,5 millioner mer enn det som er 
foreslått. Dette er ikke uansvarlig økonomisk politikk. Rødt mener flertallet legger opp 
til ett for konservativt budsjett, som kan resultere i at innbyggere ikke får tjenester av 
den kvaliteten de har krav på eller trenger. En rekke fagforeninger advarer om at de 
stramme budsjettene driver ansatte så hardt at man har et unødig høyt sykefravær. 
Dette er å spare seg til fant.  
 
Rødt mener at avkastningen fra Kraftfondet bør brukes til drift og er i likhet med 
fagforeningene bekymret over at disse midlene i stadig større grad brukes til 
investeringer. I tillegg er Rødt åpne for å bruke av disposisjonsfondet for å gjøre 
nødvendige grep der det trengs.  For en grundig gjennomgang av hvordan Rødt ønsker å 
frigjøre midler for å styrke driften av kommunen se side 1-5 i Rødts budsjett 2013-2016 
(http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3016106) . Sannheten er 
at vi har råd til å bruke mer på kommunens tjenester hvis vi ønsker det. Når man velger 
å kjøre et stramt budsjett så er det et politisk valg.  
 
Rødt har en viss forståelse for Sentrum-Venstres frykt for at regjeringen Solberg vil 
gjøre det vanskeligere for kommunene i de kommende årene. Høyresiden i norsk 
politikk har mange svin på skogen når det kommer til å sultefore kommunene.  Ved å 
legge opp til en overdrevent forsiktig budsjett på grunn av frykt for Solberg-regjeringen 
løper man likevel den blåblå-regjeringens ærend. Rødt mener at vi skal budsjettere som 
om regjeringen Solberg vil gi kommunene trygge rammer, og hvis de skulle gå til angrep 
på kommuneøkonomien så bør bystyret, sammen med Trondheims borgere som da vil 
få sine tilbud svekket, ta kampen mot regjeringen sammen.     
      
 
 


