
Hvor “smart” og bærekraftig er Trondheim?
Hvor ligger potensialet for bærekraftig verdiskaping?



Jobber hovedsaklig etter tre akser

● HØP og budsjett - 
sammenhengen med 
bærekraftsmålene

● Kommuneplanens 
samfunnsdel - 
innbyggerinvolvering

● Bærekraftsenteret i 
Trondheim



HØP - budsjett 
og bære-
kraftsmålene



HØP forts ...



KPS og utvikling av kunnskapsgrunnlag

Vi vet mye om fremtiden, gjennom 
samfunnstrender som vi med stor 
sikkerhet vet vil ha stor påvirkning 
fremover

Vi reduserer kompleksiteten gjennom 
perspektiver som beskriver konsekvenser 
for kommunen og byen.  

A B

Vi ser lokale perspektiver i 
sammenheng med bærekraftsmålene 
ved å koble de 169 delmålene til 
muligheter og utfordringer vi har 
pekt på 

C Vi kobler til de viktigste styringsdokumentene 
som allerede utvikles eller eksisterer, for å 
kunne løfte diskusjonen om ulike planbehov

D



Nasjonale forventninger
Regjeringen legger vekt på at vi står 
overfor fire store utfordringer:

1. Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
2. Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom 

blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 
ressursforvaltning

3. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
4. Å skape et trygt samfunn for alle

FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske 
hovedsporet, grunnlaget for all samfunns- og 
arealplanlegging i vår kommune - fra plan til handling - 17 - 169



HovedbudskapUnderbygger 
punkter til 
hovedteksten

Påkobling bærekraft
17

169

Gjeldende politikk



Bærekraftssenteret i 
Trondheim

Felles formannskapsmøte 25092020



Så langt i 2019/20

● Universitetskommunen Trondheim er kåret til Norges mest 
innovative kommune av kommunaldepartementet

● EU-kommisjonen har utpekt rammeverk utviklet i Trondheim 
som en sentral innovasjon på tvers av alle EU-programmer

● Trondheim utpekt som foregangskommune av FN (Geneva 
UN Charter Centre of Excellence)

● Bærekraftssenteret er valgt som sekretariat for det nasjonale 
kommunenettverket, Bærekraftsnettverket 



Bærekraftssenteret



URBAN TRIGGER 



Hva skjer?
Tidslinje

1972 - 2015: 17 mål / 169 delmål

2016: Paris og 1,5C

2017: 232 Bærekraftsindikatorer

2018: Nasjonale indikatorer SSB

2019: Nasjonal forventning og senter

2020: Indikatorer for lokal kartlegging 

2021: Stortingsmelding om bærekraft

2030: FNs 2030-agenda / 1000 år

https://www.ssb.no/sdg/baerekraftsmalene


Lokal evaluering

17 FN-organisasjoner har 
utviklet indikatorer for byer

U4SSC dekker en rekke 
bærekraftsmål med særlig 
vekt på mål 11

Indikatorer som avdekker 
potensial for bærekraftig 
verdiskaping 



Fem ting evalueringen ikke er
1. En absolutt sannhet 
2. Brukerundersøkelse fra 

tjenestemottakere
3. Evaluering av Trondheim kommune 

som organisasjon
4. Fullstendig dekkende



Kobling til bærekraftsmål



Resultater fra Trondheim og Norge



Hva skal vi gjøre nå?

● Brekke ned og konkretisere 
bærekraftsmålene - opp mot 
konkrete prosjekter i kommunen.

● introdusere bærekraftsmålene på 
en enkel og forståelig måte - 
eksternt og internt.

● Engasjere egen organisasjon, men 
også innbyggere.

● Ta eierskap til ordet bærekraft - gi 
det forståelig substans.

● Fortelle innbyggerne og egen 
organisasjon hva 
bærekraftsmålene faktisk betyr.


