
 Bystyregruppas beretning 2022 
 Etter flere år med avstand og isolasjon under nedstenging av samfunnet, ble hverdagen mer 
 normal i løpet av valgperiodens tredje år. I kjølvannet av pandemien, ble det tydelig at den 
 gikk hardt ut over barn og unge, og både frivilligheten og kulturlivet har mistet mange av sine 
 deltakere og publikum. Vi så en økning i vold i nære relasjoner gjennom pandemien og tok 
 initiativ for en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner tidlig på året. 

 I starten av året ble Europa rammet av krig, og igjen ble de politiske møtene preget av en 
 unormal situasjon med kommunens håndtering av flyktningesituasjonen og egen sikkerhet i 
 hovedfokus. 

 Viktige saker for SV tredje året i valgperioden 
 Vi har gjennom hele året jobbet for en mer rettferdig flyktningepolitikk med likebehandling av 
 mennesker i limbo, ukrainere og andre flyktninger. Det at kommunen tar imot mange 
 flyktninger på kort tid, påvirker også det boligpolitiske arbeidet som har vist seg å være en 
 gjenganger hvert år. Bystyregruppa har fulgt opp vedtak i boligpolitisk plan så ofte som 
 mulig. Vi sikret bedre retningslinjer for tildeling kommunale utleieboliger til flere. 
 Retningslinjene ble gjenstand for en lovlighetskontroll etter forslag fra høyresida og de stod 
 seg gjennom statsforvalterens kontroll. Med nye retningslinjer for startlån, har vi vedtatt to 
 viktige verktøy for bedre boligpolitikk. Vi har jobbet med stortingsgruppa mot lovendringen 
 som nå gjør det mulig å oppløse boligstiftelser. Resultatet ble et faktark med argumentasjon 
 til alle SVs folkevalgte før de skal behandle spørsmålet i sine kommunestyrer. 

 Med kvalitetsprogram for Nyhavna som ble vedtatt i mai, dannet et godt grunnlag for å stille 
 høye krav til selskapet som skal utvikle havneområdet. SV har jobbet for høye ambisjoner 
 om nullutslippsbydel og sosial boligbygging fremfor store utbytter til eierne. Dette krevde 
 omfattende endringsforslag til eiermeldingen, og den ble tilslutt sendt tilbake for videre 
 bearbeiding og ny politisk behandling våren 2023. Etter stort påtrykk fra politisk nivå, ble 
 endelig Svartlamon sikret nye 35 år leiekontrakt. 

 Forhandlinger med staten om ny byvekstavtale og bruk av midler for inneværende periode i 
 Miljøpakken var store saker i høst. Vi ga oss ikke på at hovedveinett for sykkel og 
 bilreduserende tiltak på Nydalsbrua som minimum skulle prioriteres sammen med Byåsen 
 tunnel og Johan Tillers vei. For utforming av Kongens gate lyktes vi ikke med å skaffe flertall 
 for å prioritere kollektivtrafikk og gående foran privatbiler gjennom midtbyen, men da 
 kommunedelplan for Sluppen ble vedtatt, lyktes vi å stoppe boligbygging på deponi så lenge 
 det er risiko for deponigass i bygninger. 

 SV har konsekvent stemt imot alle forslag om å tillate boligbygging før skolekapasiteten er 
 på plass i østbyen. Skolebehovsplanen som ble vedtatt prioriterer skoler i østbyen, men bare 
 finansiering av skolebygging muliggjør mer boligbygging. SV har prioritert nye skolebygg 
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 foran fotballhall i Granåsen. Med økonomiplanen for 2023-2026 ble derfor Ringve skole 
 prioritert, sammen med nye lærebøker og materiell. Bystyregruppa har fulgt nøye med å 
 innføring av ny modell for organisering av spesialpedagogikk i skole og barnehage og har 
 tilført midler både i år og årene fremover. Vi har også tilført bo- og aktivitetstilbudet over 100 
 millioner gjennom året. Forvaltningsrevisjonen bekreftet svakheter med høy turnover, høyt 
 sykefravær og manglende kompetanse. 

 Etter et komiteinitiativ fra SV i 2020, er det nå bestemt at det skal etableres et lokalt kulturråd 
 som en konstruktiv samarbeidspartner i likhet med idrettsrådet. SV har også i år jobbet hardt 
 for å få flertall for å fase ut kunstgress med løst plastholdig materiale uten at vi har kommet 
 helt i mål. Vi sikret gode vilkår for et tilskudd slik at Rosendal teater kunne kjøpe bygningen. 
 og gikk med på en kommunal fotballhall på Granåsen da vi samtidig fikk gjennomslag for 
 svømmehall på Moholt. 

 Sammen med SV’ere i andre trønderske kommunestyrer, stemte vi imot sammenslåing av 
 TrønderEnergi med et privat investeringsfond som i praksis vil vanne ut de kommunale 
 eierverdiene og gi private eiere tilgang til eksisterende vannkraft- og vindkraftressurser. 

 SV tok til ordet for å fryse politikergodtgjøringene etter at Stortinget bevilget seg selv et for 
 godt lønnsoppgjør. Vi fikk flertallet med, men bare for at kommunalrådene, varaordfører og 
 ordfører sine godtgjøringer ble fryst. Resten av bystyrets representanter beholdt sine 
 godtgjøringer, men bestilte samtidig en gjennomgang av hele godtgjøringsreglementet og å 
 utrede at politiske møter gjennomføres på dagtid.’ 

 Andre viktige saker som kan nevnes er at vi sto sammen med Høyre, Venstre og MDG om 
 en lokal rusreform med mange gode tiltak på forebygging og bedre oppfølging av 
 ungdommer med rusproblematikk. Vi presser stadig på for at kommunen skal få på plass 
 gode botiltak for rusmiddelavhengige, noe vi forstatt må jobbe for i årene framover. 

 Politiske initiativ fra gruppa 
 Komiteinitiativ - revidering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - Mona Berger (SV) 

 Representantforslag - Stine Børø Szell (MDG) og Mona Berger (SV) Hjelpetiltak for barn 
 med alvorlig rusmiddelavhengighet og deres familier 

 Kortspørsmål - Nyhavna Utvikling AS - Silje Naper Salomonsen (SV) 

 Representant forslag - Skeive eldre og skeive eldre på institusjon - Mona Berger (SV), Stine 
 Børø Szell (MDG) og Gjermund Gorseth (AP) 

 Representantforslag - Ny praksis for kunstgress i kommunal regi - Jørn Arve Flått (Ap) og 
 Silje Salomonsen (SV) 

 Representantforslag - Tilbud om nedre del av hageanlegget på Saxenborg som gave - Efia 
 Marie Damba (SV) 
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 Representantforslag - Gratis sanitetsprodukter i ungdomsskolen - Alida Johanne Domaas 
 (SV) 

 Representantforslag - Økt støtte til dirigenter i skolekorps - Ottar Michelsen (SV) 

 Representantforslag - Kommunale tjenester til papirløse migranter - Mona Berger (SV) 

 Repr.forslag - Bruk av erfaringskonsulenter i Trondheim kommune - Sissel Trønsdal (Ap), 
 Mia Rørdal (R) og Harald Sigurdson (SV) 

 Kortspørsmål - Forvaltningsrevisjon: Kvalitet i bo- og aktivitetstilbud og tildeling av bolig - 
 Silje Naper Salomonsen (SV) 

 Representantforslag - Kvalitetsmelding NAV - Mona Berger (SV) og Gjermund Bungum 
 Gorset (AP) 

 Representantforslag - Bedre tilrettelagte tilbud ved Trondheim kulturskole - Ottar Michelsen 
 (SV) og Annbjørg Horgar (SV) 

 Representantforslag - Godtgjøringer for folkevalgte verv - Silje Naper Salomonsen (SV) 

 Representantforslag - Handlingsplan LHTBT+ - Mona Berger (SV) og Gjermund Gorset (AP) 

 Kortspørsmål - Kortspørsmål - Mohammed Ahmed Mohammed Yahya (SV)  (om likeverdige 
 kulturtilbud til barn) 

 Representantforslag - Fødselsdepresjon, hjemmebesøk fra jordmor og helsesykepleier - Efia 
 Marie Damba (SV) 

 Kortspørsmål - Innføring av studieavgift - Ottar Michelsen (SV) 

 Representantforslag - Kvitteringsordning hos politiet - Latifa Nasser (SV) 

 Kortspørsmål - Trafikksituasjonen i krysset Selsbakkvegen, Erika Lies veg og Arnt Smistads 
 veg - Efia Marie Damba (SV) 

 Kortspørsmål - Tilskudd fra kommunen til private barnehager i streik - Anny Marethe Vollan 
 (SV) 

 Kortspørsmål - Østmarka reguleringsarbeid - Silje Naper Salomonsen (SV) 

 Bystyregruppas organisering 
 Latifa Nasser har møtt fast som vara i bystyret og komite fra april for Ingrid Marie Sylte 
 Isachsen, og som fast representant fra november da Alida Domaas ba om fritak. Mohammed 
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 Yahya meldte overgang til Ap og Isachsen meldte seg som uavhengig i november. Camilla 
 Perron har fra da møtt fast som vara i komite og Harald Sigurdsson i bystyret. 

 Fast koordineringsmøte om medieutspill og felles saker mellom fylket, Trondheim og 
 stortinget går fortsatt ukentlig, og de frikjøpte representantene møtes fortsatt hver mandag. 
 Fra i høst har gruppemøtene gått annenhver torsdag på kontoret i Fjordgata. For å få et 
 bedre arbeidsmiljø blant de som jobber på rådhuset og bedre samarbeid i gruppa, har PwC 
 bistått med org.psykologer og prosessledelse i samtaler og en gruppesamling før jul. 
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