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NÅ ER DET DIN TUR TIL Å 

BESTEMME

https://youtu.be/_T3jK9ysjj4
https://youtu.be/_T3jK9ysjj4
https://docs.google.com/file/d/1BKHFnwYDW81vazmj1Mo8RNM5wE2sckg7/preview


Vi lager en helt ny kommuneplan

Overordnede mål og føringer for 
utvikling av bysamfunnet og for 
kommunen som organisasjon.

Samfunnsdel Arealdel

Overordnet arealplan for hele kommunen
- bestemmer hvordan arealene kan brukes, 
i tråd med målene i samfunnsdelen



Trondheimspanelet
Anbefaling

Mål- og 
strategidiskusjoner
Verksteder

Hva vet vi og hva er folk 
opptatt av?

Hvilke ulike dilemmaer og 
diskusjoner handler dette 
om?

Hvilke mål og strategier 
peker seg ut?

Hva mener byen om 
disse forslagene?

Bred medvirkning
Inkludering og kunnskap

Åpen høring 6 uker 
Bred medvirkning

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Fire hovedfaser for medvirkning

Avsluttet 
31. oktober

MarsNovember
Desember

Januar



Samfunnsplanens rolle
● Byen og kommunens overordnede, strategiske og samordnede plan. 
● Beskriver langsiktige samfunnsutfordringer, og definerer mål og strategier for hvordan byen skal 

utvikle seg. 
● Gjelder for 12 år  2032. 
● Legges til grunn for utvikling av politikk og arbeidet i kommunen - hva skal vi prioritere. 



Samfunnsplanen = Trondheimsløftet



Trondheimsløftet - Et løft for byen

Våre ambisjoner - nye samfunnsmål

Trondheimsløftet - Et løfte med byen

Strategier - vi må i fellesskap bidra til å realisere 

målene i 2032

Kommunen + byen = sant



Lenke til kronikk

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2021/07/01/Sammen-skaper-vi-Trondheim-24193834.ece
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2021/07/01/Sammen-skaper-vi-Trondheim-24193834.ece


Kunnskapsgrunnlag: Perspektiver på Trondheim

https://drive.google.com/file/d/1yx1tbfBNedBWxoOjDRruIB2W0t-sSC1E/view?usp=sharing


«Wicked problems» 

● Vi står overfor komplekse sosiale, helsemessige og miljømessige utfordringer. 
● Problemenes karakter er sammensatt og tett forbundet med andre 

problemstillinger. 
● Årsak-virkning-sammenhenger kan ikke defineres entydig.
● Løsninger vil avhenge av hvem som vurderer dem.
● Kan derfor ikke løses ved hjelp av enkeltstående innsats fra ett fagfelt eller  

én samfunnssektor - Sammen skaper vi Trondheim! 



Vi skal lage en attraktiv, inkluderende  og 
bærekraftig by



Sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig



...og samarbeid er det viktigste målet



Derfor trenger vi innspill fra dere!





Borgerkraft 
plattform for digital medvirkning

https://borgerkraft.trondheim.kommune.no/

https://borgerkraft.trondheim.kommune.no/


Opptak av næringslivsmøtet ligger på Youtube

Tanker om omstilling fra de ulike 
næringssektorene ble delt under et felles 
næringsmøte.

Oppsamlede innspill fra “sektorene”

https://youtu.be/ENucKMr1Hdw




Barn, familier og folk i alle aldre har 
delt sine ønsker for framtida på 
bydelsbibliotek og arrangement



…og vi blir spurt om vi kan delta!

Vestbyen fotballs 100-årsjubileum 



Levende bygate Abels gate

Gjenåpningsfest Trondheim torg





Vi involvere 15 000 ansatte



E du med?

Vi samler ulike bystemmer til 
samfunnsplanen - 

nå er tida inne for involvere 
ansatte i Trondheim kommune

Framtidsverksted
Personalsamling Fagenheten

Sammen skaper vi

TRONDHEIM

 29. oktober 2021



Sammen skaper vi Trondheim

- vi trenger deres innspill på:



Til sammen har vi så langt fått inn 

2000 

innspill, ønsker, drømmer og meninger 

om hvordan Trondheim skal utvikle seg 

i årene framover. 



Bystemmer: Tendenser fra innspill

Den åpne fasen av medvirkningen ble avsluttet 31. oktober



Viktige arbeidsverktøy - 
innspillsdatabase



Trondheimspanelet
Første samling 25.11
Samling 2.12 og 9.12



Trondheimspanelet

● 4000 sms’er ble sendt ut
● 370 ville delta
● 50 mennesker plukket ut via kriterier for representativitet



Tema og gjennomføring

Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4

Lære mer om, og 
reflektere rundt 
bærekraft, og bidra 
med egne tanker 
rundt utfordringer og 
dilemmaer

Metode: 
foredrag, individuelt 
arbeid og 
grupperefleksjoner

Lære mer om 
dilemmaene og 
samfunnsflokene 
våre, og utforske 
disse gjennom: 

Metode: 
- Brainwriting og  
- Drømmereise
- Lage avisforside for 
Trondheim i 
fremtiden

Få kunnskapspåfyll om 
lokaldemokratiet

Utdype, 
problematisere og 
prioritere 
samfunnsbildene

Metode: 
- stasjonsjobbing, 
avstemning
- individuelt arbeid og 
gruppediskusjon

Prioritere innholdet i 
“Trondheimsløftet”: 

Metode:
- Gruppediskusjoner
- Individuelt arbeid
- Innspillsrunder og 
konsekvensdiskusjon

Samling 1: Bærekraftsdimensjonene (sosialt, miljømessig, økonomisk)
Samling 2: Samfunnsflokene 
Samling 3: Lokaldemokratiet og samskaping - Sammen skaper vi Trondheim



Tema

● Aldrende befolkning
● Arbeidsfør befolkning
● Synkende kommunale 

inntekter
● Økende kommunale 

utgifter
● Økende forventninger til 

de offentlige tjenestene
● Psykisk og fysisk helse

Tema - Ressursgapet
Økonomisk bærekraft

 Dilemmaer

● Ressursbruk versus effekten av tiltak
● Forebygging versus behandling
● Innbyggere som samarbeider med kommunen, versus 

tjenestemottakere og kunder
● Et godt liv leveres ikke som en tjeneste, versus økende 

individualisering av tjenestetilbud (individets rettigheter)
● Sammenhengen mellom helse og levekår 

 

 



 Dilemmaer

● Økende individualisering av problemer(rettigheter) versus 
behovet for tilhørighet i fellesskap

● Fellesskap på jobb/studier versus arbeidsledige og 
arbeidsuføre

● Ressurser til å eie egen bolig versus mulighet for en tredje 
boligsektor

● Skape sterke fellesskap versus de som faller utenfor i ulike 
livsfaser og danner fellesskap i lukkede, digitale rom

● Innbyggere med sterke demokratiske stemmer (borgere) 
versus tjenestemottakere og kunder

Tema - Utenforskap

Tema

● Møteplasser
● Bydelsforskjeller i levekår
● Digitalt utenforskap
● Polarisering i den offentlige 

debatten
● Frafall i videregående skole
● Unge uføre i NAV-system
● Økende psykisk 

helseproblematikk

Sosial bærekraft

 

 



Tema

● Gjenbruk og ombruk
● Bærekraftig forbruk
● Arealbruk 
● Lokalt landbruk og 

matproduksjon 
● Mobilitet og teknologi

 Dilemmaer

● Flere boliger og arbeidsplasser versus areal til natur og 
biologisk mangfold

● Flere boliger og arbeidsplasser versus areal til  lokal 
matproduksjon og evne til selvberging

● Personlig frihet versus økt forbruk
● Flere reiser og mer transport versus nullutslipp
● Byutviklingens ulike stemmer, og balansen mellom dem

Miljømessig bærekraft

 

 

Tema - Klima- og naturkrisen



Politisk prosess 

● Januar 2022
● Alle partigrupper
● Alle komiteer



Se egen nettside for mer 
informasjon om

arbeidet

Samfunnsplanen

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommuneplanen/samfunnsdelen

