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Retningen for samfunnsutviklingen
KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti og har som mål å skape et godt samfunn
for det enkelte mennesket. Partiets politikk bygger på kristne grunnverdier, som
nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret og det kristne menneskesynet som sier at
alle mennesker har en uendelig og ukrenkelig verdi. Det gode samfunn skapes i et
samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig
virksomhet. Beslutninger bør alltid tas på det laveste hensiktsmessige nivå, og KrF
vil derfor løfte frem familien som samfunnets grunnleggende byggestein.

Trygg oppvekst
Alle barn ønsker å bli sett, og det har store negative konsekvenser når noen ikke
opplever å bli sett og møtt på en betydningsfull måte. Gjennom barnehage og skole
har kommunen et stort ansvar for barns utvikling og læring, og det å se hvert enkelt
barn er den viktigste verdien som KrF bygger sin oppvekstpolitikk på. I
Trondheimsskolen finner vi et mangfold av unike barn, som alle fortjener å bli møtt
med omsorg, respekt og utfordringer. Ingen elever skal oppleve å gå gjennom et helt
skoleløp uten å få vise frem sine sterke sider, eller bli utfordret på de områdene hvor
man har et potensial til vekst og utvikling.
KrF vil også redusere omfanget av rapportering og kontroll, og har tillit til at de
ansattes fagkunnskap og erfaring brukes til barnas beste. Våre dyktige ansatte må få
mer tid sammen med barna, og mindre tid på å skrive rapporter. De som ønsker det
skal få økt sin stillingsprosent, og KrF vil bekjempe uønsket deltid.

Trondheim KrF vil:
-

ansette flere helsesykepleiere og jobbe for flere mannlige helsesykepleiere.
sikre at barnetrygden ikke regnes som inntekt når sosialhjelp utmåles.
opprette flere elevplasser ved kulturskolen og utvide samarbeidet med
barneskolene om integrert kulturskoleundervisning.
utvide samarbeidet mellom barneskolene og innvandrermødre som en viktig
del av skole-hjemsamarbeidet, etter modell fra mottaksskolene.
sørge for et flerfaglig og tverretatlig samarbeid i skolen for risikoutsatt ungdom

-

sørge for at alle skoler har en variert og relevant fagsammensetning blant sine
ansatte.
sørge for at undervisningsopplegget “Livsmestring i skolen” tilbys alle elever
før de begynner på ungdomsskolen.
styrke familievernkontorene og ideelle aktørers arbeid med samlivskurs og
foreldreveiledning
øke den administrative ressursen på skolene, slik at lærerne får mer tid med
elevene.
redusere kravene til rapportering i barnehage og skole.
utvikle flere alternative læringsarenaer i samarbeid med ideell sektor, slik at
alle elever kan oppleve mestring og bruke sine sterke sider.
innføre gratis skolemat på ungdomsskolen.
øke grunnbemanningen i barnehage og skole ytterligere, med mål om at
bemanningsnormen skal innfris gjennom hele dagen.
øke antall timer svømmeundervisning til gjennomsnittet i de nordiske landene.

Helse og velferd
I løpet av livets faser har vi behov for ulike helse- og velferdstjenester, og da må
samfunnet stille opp for enkeltmennesket. Tjenestene skal utføres slik at den enkelte
opplever trygghet, mestring og verdighet. KrF vil sørge for et allsidig bo- og
aktivitetstilbud som er tilpasset den enkeltes behov. KrF vil påvirke utviklingen av
helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og
bidra til å løse befolkningens helseproblemer. Ensomhet er vår største utfordring i et
folkehelseperspektiv. Isolasjon og brutte relasjoner fører til en reduksjon i både
livskvalitet og dårligere fysisk og psykisk helse. Derfor vil vi ta initiativ til en
handlingsplan for å begrense ensomhet. KrF vil forsterke samarbeidet med frivillige
og ideelle organisasjoner innenfor helse og velferdssektoren.

Trondheim KrF vil:
-

-

-

gjennomføre opptrappingsplanen for eldreomsorgen (Eldreplanen), med økt
grunnbemanning, flere yrkesgrupper og bedre kvalitet på tjenestene.
sørge for at minst 25% av tjenestetilbudet innen helse og velferd drives av
ideelle aktører. Dette oppnås ved å øke støtten til frivillige lag og
organisasjoner og inngå flere langsiktige samarbeidsavtaler med ideelle
virksomheter.
ansette flere sykepleiere og vernepleiere, samt sørge for at vi beholder de
ansatte vi har. Det skal fortsatt utlyses hele stillinger, lønnsnivået må være
konkurransedyktig ift helseforetakene og kvelds- og nattillegget må styrkes.
styrke ordningen med omsorgslønn.

-

-

innføre en kommunal handlingsplan for å begrense ensomhet
sørge for at alle sykehjem i Trondheim er sertifisert som Livsgledesykehjem
sørge for god faglig hjelp og omsorg i livets sluttfase, med mål om at ingen
skal dø alene
legge til rette for etiske refleksjoner blant de ansatte
prioritere tidlig innsats og økt trygghet for pårørende og tjenestemottakere,
blant annet ved å ta i bruk hverdagsrehabilitering og ny velferdsteknologi.
innføre en kommunal handlingsplan for forebygging av uønskede
svangerskap
realisere nye helse- og velferdssentre i Klæbu og på Risvollan
sikre at tilreisende, tiggere og papirløse innvandrere får tilstrekkelig helsehjelp
sørge for at studenter og ungdom har tilgang til gode lavterskeltilbud innenfor
både fysisk og psykisk helse
sørge for flere fleksible boligløsninger for personer med behov for tilrettelagt
bolig og hjelpe flere til å kjøpe egen bolig
arbeide for at boligkøen for utviklingshemmede er avviklet innen 2021
sikre at innvandrere får tilstrekkelig språkopplæring og tilbud om tilrettelagt
arbeid
gjennomføre et kompetanseløft i mindre bruk av tvang og makt for alle
ansatte, også de som går i mindre stillinger (helg)
sørge for gode og varierte dagtilbud tilpasset den enkeltes behov
gi tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med
helsefremmende arbeid og kultur, styrking av folkehelsa og bekjempelse av
ensomhet
styrke ideelle organisasjoner som driver med rusrelatert behandling,
oppfølging og forebyggende og holdningsskapende arbeid
ha en koordinatorgaranti som sikrer at foreldre som venter barn med spesielle
behov skal få tildelt en koordinator allerede under svangerskapet
bedre avlastnings- og hjelpetilbudet til familier ved kronisk sykdom og andre
med vedvarende hjelpebehov
sørge for at Trondheim har en god BPA-ordning som sikrer at
funksjonshemmede kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre
innføre strengere krav til å få skjenkebevilling og salgsbevilling, og senke
skjenketiden til kl 01.00
sørge for at det gjennomføres hyppige kontroller av skjenke- og salgsstedene
jobbe for flere rusfrie arrangementer for barn, unge og studenter og bevare de
rusfrie sonene i samfunnet
jobbe for at Trondheim kommune innfører en nullvisjon mot selvmord
sikre god faglig kompetanse som er tilgjengelig ute på gata i møte med
rusmiddelavhengige og personer som står i fare for å bli avhengige
sørge for at rusmiddelavhengige får et godt helsetilbud

Kultur, idrett, kirke og frivillighet
KrF vil satse offensivt på Trondheim som kunst- og kulturby og vil styrke både det
profesjonelle og det frivillige kulturlivet. De mange kulturfestivalene skal fortsatt fylle
en viktig rolle, og kommunen skal gi støtte både gjennom veiledning og økonomiske
tilskudd. Ideell sektor har en unik posisjon og mulighet, og KrF vil sørge for at en stor
andel av tjenestene i kommunen utføres av ideelle organisasjoner.
Fattigdom i Norge gir seg ofte utslag i at lavinntektsfamilier ikke har de samme
mulighetene til ferie og fritidsaktiviteter som det store flertallet. Disse forskjellene vil
Trondheim KrF fjerne. Alle skal ha mulighet til å delta på kulturarrangement, drive
med idrett og delta i samfunnslivet.

Trondheim KrF vil:
-

-

forsterke arbeidet med å tiltrekke store idretts- og kulturarrangement til byen
videreutvikle Trondheim som et nasjonalt kirkelig tyngdepunkt og et
internasjonalt senter for religionsdialog
sørge for at ideelle aktører får bedre økonomiske vilkår ved at det gis fritak for
kommunal eiendomsskatt når overskuddet fra en kommersiell virksomhet i sin
helhet går til allmennyttige formål
bidra til at kulturlivet på Tiller og Tiller menighet får realisert et kulturbygg og
samlingssted for bydelen
bidra til at det etableres ny isflate på Tiller
etablere et offentlig seremonirom som kan brukes ved gravferd, tilgjengelig for
alle religioner og livssyn
sikre og videreutvikle Vassfjellet skisenter som kommunens sentrale
alpinsenter, og fortsatt si nei til ny Gråkallen vinterpark
videreføre gratis hall- og baneleie til barne- og ungdomsidrett og
kulturaktiviteter
innføre aktivitetskort for barn og unge, slik at alle har mulighet til å delta på
fritidsaktiviteter
styrke bibliotekene, med flere meråpne bibliotek og et utvidet tilbud
sikre at idrett forblir en frisone fra rus og doping

Byutvikling, klima, næringsliv og innovasjon
Klimautfordringen er vår generasjons viktigste utfordring. Selv om de store
utslippsreduksjonene skjer andre steder enn i Trondheim, så bidrar
kunnskapsmiljøene i Trondheim, med NTNU i spissen, til at vi også globalt kan
oppnå et bærekraftig levesett. I tillegg er det viktig med holdningsskapende arbeid,
og hver enkelt innbygger, familie og lokalsamfunn må bidra til at utslippene går ned.
For å redusere transportbehovet, og øke andelen som går eller sykler, må de
viktigste hverdagsfunksjonene og offentlige tjenester være tilgjengelige i den enkelte
bydel og lokalsamfunn.
KrF vil aktivt tilrettelegge for nye næringsareal, og opprettholde prinsippet med rett
virksomhet på rett sted. KrF vil også ha et strengt vern av markaområdene, samt
dyrket og dyrkbar mark, slik at byutviklingen i mye større grad skjer gjennom
fortetting langs gode kollektivårer og transformasjon av allerede eksisterende
byområder.

Trondheim KrF vil:
-

sørge for at Trondheim bidrar til at de nasjonale og lokale utslippene av CO2
og andre drivhusgasser blir redusert
fortsette arbeidet med energieffektivisering i kommunale bygg
sørge for at alle nye kommunale biler skal være elbiler eller andre
lavutslippsbiler
fortsette miljøsertifiseringen Grønt flagg på kommunens enheter
legge til rette for at en større andel av avfallet går til gjenvinning
styrke Midtbyen som bysentrum med flere boliger, arbeidsplasser og kulturelt
mangfold
stoppe nyetableringer og begrense utvidelser av kjøpesentre utenfor Midtbyen
videreutvikle Torvet som byens midtpunkt, for eksempel ved å utvide
suksessen med Bondens Marked
legge til rette for at utbyggingen på Nyhavna styrker kultur-, miljø- og
innovasjonsbyen Trondheim og har attraktive og gode bomiljø for alle
styrke Trondheim som studentby med flere studieplasser, flere studentboliger
og et godt velferdstilbud
videreføre universitetskommunesatsingen, og forbedre kommunens tjenester
gjennom forskningssamarbeid med NTNU
videreutvikle samarbeidet med byens næringsliv om praksisplasser og
arbeidsplasser for mennesker som står utenfor arbeidslivet
omforme Leüthenhaven til et grønt og levende byrom
stoppe ny boligbygging innenfor markagrensen og på verdifullt landbruksareal

-

-

tilrettelegge for variert jordbruksproduksjon i kommunen
sørge for at det ved neste rullering av kommuneplanen vedtas en Grønn strek
rundt den viktigste dyrkamarka
jobbe for at råd fra Miljødirektoratet og andre faginstanser skal vektlegges
tungt i saker om biologisk mangfold og bevaring av naturtyper
øke ressursene til vedlikehold og videre etablering av turveier og løyper i
marka og nærmiljøet
sørge for at det finnes gode lekeplasser og grøntområder i nærmiljøet til folk
arbeide for et miljøvennlig og fremtidsrettet flytogtilbud på Trønderbanen
fortsette utbyggingen av hovedveiene i byen, forbedre kollektivtilbudet, samt
sørge for et godt gang- og sykkelveinett og trygge skoleveier gjennom
Miljøpakken
sørge for at budsjettet til veivedlikehold økes kraftig, for å sikre et
verdibevarende vedlikeholdsnivå på sikt

