Kommunevalgprogram
i Trondheim 2019-2023

FOR ALLE!

Kjære velgere
Hvilken by vil du at Trondheim skal være?
Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget,
gir du et klart svar.
Trondheim skal være en variert kommune, med
alle de kvaliteter, gleder og muligheter som en god
kommune skal ha. Det er mye som er bra i Trondheim. Vi ønsker oss en grønn og varm by, hvor det
er plass til alle.
Ved å lese dette programmet vil du få en kort oversikt over hvordan Pensjonistpartiet vil bidra til utviklingen av Trondheim.
Det er viktig at Trondheim fremstår som en attraktiv
kommune å bo i og flytte til. Pensjonistpartiet vil
arbeide for en god og verdig eldreomsorg. Men
også arbeide for at Trondheim skal være en god
kommune å vokse opp i for de unge. Derfor sier
Pensjonistpartiet at Trondheim skal være «oppvekstkommunen» og «omsorgskommunen».

”Hvilken by vil du at

Trondheim skal være?

Vi inviterer deg til å være med og skape den.
Folkets røst er viktig for Pensjonistpartiet.

Pensjonistpartiet for alle!
Godt valg!

			

HELSE OG VELFERD

”Tilrettelegging og
trygghet i fokus

Pensjonistpartiet i Trondheim vil:
✔ Pensjonistpartiet vil at alle sykehjem skal ha egne
kjøkken, hvor mat tilberedes på stedet med kortreiste
varer
✔ tilrettelegge aktiviteter for personer med nedsatt
funksjonsevne og eldre
✔ arbeide for full sykehjemsdekning slik at alle som
har behov får sykehjemsplass
✔ privat drift som supplement til det offentlige helseog velferdstilbudet
✔ arbeide for flere omsorgsboliger i tilknytning til
baser ved helse- og velferdssentre
✔ arbeide for økt grunnbemanning ved sykehjem og
hjemmebasert omsorg
✔ arbeide for et tilstrekkelig antall legestillinger ved 		
byens helsehus og sykehjem
✔ at demensomsorgen må utvides og styrkes med
særlig vekt på økt aktivisering
✔ arbeide for å bygge et Helse- og velferdssenter 		
som Demenslandsby
✔ at trygghetsalarmer med brannvarsling skal være gratis
✔ at kommunen skal gi foresatte med ansvar for
mennesker med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne et tilstrekkelig tilbud om avlastning
✔ prioritere ordningen med personlig assistent og 		
støttekontakter
✔ ha tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt 		
funksjonsevne
✔ arbeide for økt brukermedvirkning, koordinert tjenestetilbud og at innbyggerne får rett hjelp til rett tid
✔ at minstepensjonister skal slippe egenandelene 		
på hjemmehjelptjenester
✔ at all tannbehandling skal betales av det offentlige 		
som andre helsetjenester
✔ kommunalt frikort for egenandeler ved helsetjenester

			

BARN OG UNGE
Pensjonistpartiet i Trondheim vil:

”Gode oppvekstvilkår
og nok ressurser

✔ arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom
✔ støtte idrettsaktivitet blant barn og ungdom som en av de
beste aktørene i det forebyggende helsearbeidet
✔ arbeide for god kompetanse blant barnehageansatte
og lærere
✔ ha sterkt fokus på å motvirke mobbing i barnehager
og skoler
✔ gi barn mulighet til å utvikle sine individuelle evner og
talenter både i barnehage og skole
✔ åpne for private skoler og barnehager som supplement
til det offentlige tilbudet
✔ ha økt tilgang på gratis læremidler og dataverktøy i skolen
✔ at foreldre og hjemmet skal ha større ansvar og
medbestemmelse i skolehverdagen
✔ sikre lærlingeplasser i kommunen i forhold til fastsatte
utdanningslinjer
✔ arbeide for at barnevernet har nødvendig med ressurser
og kompetanse
✔ at barneverntjenesten først og fremst skal være en
hjelpefunksjon i samarbeid med foreldrene
✔ at barnets nærmeste familie skal vurderes først når barn
skal plasseres i fosterhjem
✔ støtte forebyggende rusmiddelarbeid blant unge
✔ etablere opplevelseskort for barn og unge

			

BOLIGPOLITIKK –
INTEGRERING
SINGEL-/ENSLIGPOLITIKK
Pensjonistpartiet i Trondheim vil:

”Inkluderende

boligpolitikk og gode
støtteordninger

✔ at unge førstegangsetablerende sikres startlån
✔ at kommunen skal medvirke til å skaffe flere permanente
boliger til vanskeligstilte
✔ at midlertidig husvære kun skal benyttes i akutte
situasjoner
✔ arbeide for tilpasset boforhold for alle med behov
✔ arbeide for å redusere og på sikt avvikle eiendomsskatten
✔ legge til rette for en god og inkluderende integrering av de
som skal bosettes i kommunen
✔ motarbeide mobbing og diskriminering av en hver
innbygger i kommunen
✔ ha gode støtteordninger for enslige forsørgere som har
barn under 18 år, slik at idrett og fritidsaktiviteter ikke blir
et for stort økonomisk løft
✔ ha reduserte faste kommunale avgifter på vann, kloakk og
renovasjon for single/enslige

			

BYUTVIKLING
Pensjonistpartiet i Trondheim vil:

”Miljøvennlig utvikling
og et levende sentrum

✔ arbeide for en miljøvennlig utvikling med gode bo- og
oppvekstsvilkår i hele kommunen
✔ ha en bykjerne med handel, boliger, parker og vakre
bryggerekker
✔ tilrettelegge for et variert tilbud av butikker, kafeer og
spisesteder
✔ arbeide for å styrke kunst og kulturelle aktiviteter
✔ påse at kommunens kirker og kirkegårder blir ivaretatt på
en tilfredsstillende måte
✔ videreutvikle Trondheim som et handelssentrum
✔ arbeide for å avvikle bomringen rundt Trondheim
✔ ha gratis parkering i midt-byen etter kl.17.00 på hverdager
samt på lør- og søndager
✔ arbeide for å bevare bevare Høyskoleparken og
verneverdige boliger i Grensen
✔ prioritere sosial boligbygging i Trondheim
✔ bevare Ladejarlen tidligere Trondheim maritime
skolesenter

			

MILJØ
Pensjonistpartiet i Trondheim vil:

”Gang- og sykkelveier og
færre forurensingskilder

✔ arbeide for å få en bybane i Trondheim, men aller først få
utbygd ny trikkelinje fra Lian til Lade
✔ at Gamle Bybro skal være stengt for all motorisert ferdsel
✔ prioritere fortsatt utbygging av gang og sykkelveier i
kommunen
✔ ha et godt sommer og vintervedlikehold av både veier
og fortau
✔ ha god sikring med gang og sykkelveier der det ferdes
barn og eldre
✔ ha fokus på å fjerne både større og mindre
forurensningskilder i vår kommune
✔ støtte utbygging av miljøvennlig, fornybar og
forurensningsfri energi
✔ arbeide for en utvidelse av fjernvarmenettet
✔ ha stort fokus på miljø ved alle utbygginger, både
industri og boligbygging

			

Pensjonistpartiet i Trondheim
VALGLISTENS KANDIDATER

”For alle!
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Svein Otto Nilsen 1956
Morten Kokaas 1958
Elizabeth Berg Moan 1947
Terje Wold 1943
Grethe Lian 1950
Ernst Blix Madsen 1945
Bjørn Krokfoss 1943
Lars August Alstad 1944
Terje Eriksen 1946
Karl Ivar Fossmo 1944
Else Buraas 1956
Per Gunnar Ekvold 1936
Øivind Normann Hansen 1952
Per Konrad Pedersen 1945
Lars Hågen Esbensen 1948
Anneliese Gottås 1946
Greta Flønes 1939
Bjarne Kråkvik 1946
Torbjørn Kvam 1950
Fred Helmersen 1939
Trond Amundsen 1944
Gunnar Kvam 1941
Solveig Trosdahl 1946
Liv Andreassen 1948
Jomar Karsten Bjerke 1952
Liz Edwards 1944
Ann-Karin Johansen 1955
Dennis Paust Kjølsø 1994
Roald Johan Jacobsen 1944
Randi Brustad Nilsen 1949
Ove Sandvin 1951
Karl Sigurd Brustad 1948
Tore Jensen 1940
Else Hennie Skjeldam 1950
Lillian Dalager Bromseth 1939

trondheim@pensjonistpartiet.no
www.pensjonistpartiet.no

