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Leserveiledning
Denne rapporten inneholder resultatene fra arbeidet med
Trondheimspanelet, og består av fem deler.
Del 0 beskriver hva som har blitt gjort, hvordan prosessen har
vært lagt opp, og hvem som har deltatt.
Del 1 og 2 inneholder oppsummeringer av panelets diskusjoner
underveis i prosessen, med diskusjoner om bærekraft og
fremtidsbildene som ble laget.

Rapporten og prosessen er basert på
følgende problemstilling:
Hvordan passer det gode liv i et
Trondheimssamfunn inn i diskusjonen om
planetens tåleevne og miljø- og klimadebatten?
Hvilke smarte grep må vi gjøre fremover?

Del 3 inneholder oppsummeringer av de endelige anbefalingene
som ble prioritert gjennom samling 4 og 5.
Del 4 beskriver resultat og oppfølging av arbeidet

Arbeidet og prosessen er gjennomført av Trondheim kommune, ledet av et sekretariat bestående av representanter fra kommunedirektørens fagstab, fagenheten for
oppvekst og utdanning og med rådgiverstøtte fra Spring Methods AS. Prosessen er fulgt av representanter fra SINTEF og forskningsprosjektet COLDIGIT og PHD-kandidater
ved NTNU. Prosjektleder og kontaktperson: Kristin Solhaug Næss

Hva er Trondheimspanelet?
I utviklingen av Trondheimsløftet har vi brukt et borgerpanel med
50 representativt utvalgte innbyggere for å diskutere viktige
dilemmaer knyttet til livskvalitet, særlig miljømessig bærekraft.
Panelets mandat har vært å gi råd og anbefalinger til
prioriteringer og retninger for kommunens nye samfunnsplan,
sett fra deres perspektiv. Anbefalingene blir brukt til å utforme
nye samfunnsmål for byen. Panelet er derfor et rådgivende organ,
og denne rapporten legges frem for politisk ledelse, som
kunnskapsgrunnlag for måldiskusjonene.
Panelets anbefalinger synliggjøres i den nye samfunnsplanen, og
blir brukt enten som formuleringer på delmål- eller strateginivå.
Rapporten vil også være et viktig kunnskapsgrunnlag for
kommunens arbeid med nye arealplan og øvrige temaplaner i
perioden fremover, som ny mobilitetsstrategi, klimaplanen,
frivillighetsplanen.

Anbefalingene oppsummert
Livskvalitet for alle aldre
I Trondheim kjenner eldre
seg verdifulle, opplever
tilhørighet og føler seg
trygge, uavhengig av om man
bor hjemme, i aldersbolig,
helse- og velferdssenter.

Mobilitet og transport

I 2035 bidrar både kommunen
og nærmiljøet til å skape god
livskvalitet for alle aldre

10-minutters byen reduserer reisebehovet

Være til nytte
Nye og andre boformer
Mye kan skje utenfor kommunens
tjenester

Mindre forskjeller
Trondheim har inkluderende
bydeler med felleskap og
møteplasser som bidrar til å
utjevne sosiale forskjeller og som
motvirker utenforskap.

Det skal være trygt,
lettvint, helsefremmende
og inkluderende å reise i
Trondheim

I 2035 er transportsystemet vårt
bygget på menneskets
premisser

En reise skjer fra der man
bor, til dit man skal.
Et inkluderende mobilitetstilbud

Forbruk og gjenbruk
I 2035 er bidrar felleskapet i
nærmiljøet til mindre forskjeller

Styrke nærmiljøene
Nye former for møteplasser

Investeringer fra næringslivet

"I Trondheim har alle tilgjengelig kunnskap
om hvordan man lever bærekraftig, og
tilgjengelige løsninger for det. Næringslivet
og kommunen samarbeider for å fremme
klimavennlige løsninger"

Tilrettelegge
Kunnskap
Næringsliv

I 2035 bidrar hele byen til at vi ikke
forbruker mer enn det planeten tåler

Panelets anbefalinger er
spesifisert i fire områder,
som ble valgt ut og
jobbet videre med.
Anbefalingene inneholder
temaer panelet mener er
særlig viktige i
diskusjonen om et
bærekraftig samfunn,
hvor mange kan være
med og bidra.
Alle temaene fokuserer
på å tette gapet mellom
god livskvalitet og
planetens tåleevne.

Borgerpanel og deltakelse
Introduksjon
Borgerpanel som metode brukes av instiusjoner som
ønsker å styrke demokratiet og sikre et bredt perspektiv
av stemmer. Dette gjøres gjennom en prosess, hvor et
representativt utvalg av befolkningen trekkes ut gjennom
lotteri, og deltar i en prosess hvor man skal lære mer om
temaene, og sammen komme frem til felles anbefalinger.
Viktige prinsipper:

Utvelgelsen
Panelet ble rekruttert gjennom en to-stegs prosess hvor det gjøres et
tilfeldig uttrekk av befolkningen, som mottar en invitasjon på SMS.
Blant de som svarte ja til å delta av disse, ble 50 trukket ut gjennom
lotteri, basert på ulike kriterier, for å sikre et representativt utvalg.

4000
SMS utsendt

375

Takket ja

Kunnskapspåfyll
Representativt og lotteristyrt
Prosesstyrt, fokus på refleksjon

Evaluering av prosessen
Prosessen følges av SINTEF, som benytter seg av
et evalueringverktøy utviklet av universitetet i
Helsinki. Dette hjelper oss å kunne vurdere hvor
godt denne samskapingsprosessen har fungert,
som en del av forskningsprosjektet COLDIGIT

50
Ble valgt ut

Slik var deltakelsen
Lotteriet ble gjennomført på bakgrunn av statistisk
fordeling av Trondheims befolkning. Vi brukte alder,
bydel, kjønn og utdanning som kriterier.
Selv om fordelingen ble godt ved uttrekket, gjorde
COVID-19- situasjonen at det ble særlig vanskelig for
noen grupper å delta på alle samlingene. Turnus og
bemannings- utfordringene i helsevesenet,
studentenes situasjon og bekymring for
smittesituasjonen, i tillegg til sykdom og karantene,
var noe av det som gjorde det utfordrende for flere å
møte opp fysisk. Flere deltakere valgte derfor heller å
delta digital i hele eller deler av prosessen.
Tilrettelegging for deltakere - ulike behov
Flere av deltakerne fikk tilrettelagt deltakelse gjennom
transport og tolketjeneste.

Hva kan gjøre det enklere å
delta i neste omgang?
Statistisk fordeling i Trondheim, sammenlignet med panelets sammensetning

Prosessen
Panelet har vært gjennom fire samlinger, gjennomført i perioden fra 25. november 2021 til 1. februar 2022.
Panelet har i tillegg møttes for en femte samling sammen med formannskapet den 10. februar 2022.

I 2032 bidrar både
kommunen og nærmiljøet

I 2032 er bidrar felleskapet i nærmiljøet
til mindre forskjeller

Samling 1

Samling 2

Samling 3

Samling 4

Samling 5

Problemstillingen - hva
handler den om? Hva er
dere opptatt av?

Fremtidsbilder - Hva kan være
løsninger for en ønsket
fremtid? Hvordan ser den ut?

Utdype og vurdere kritikk-verksted

Forslag og anbefalinger:
Fremtidsbilder og
plansjer med målbilder

Dialog med politisk og
administrativ ledelse

Formål: La deltakerne
sette egne ord på
problemstillingen. Bidra
til å eie oppgaven

Formål: Snakke om en
ønsket fremtiden på en
måte som gir rom for
ulike idéer og innganger

Formål: Gi rom for å
kritisere og diskutere
hvordan vi faktisk skal
oppnå det vi ønsker

Formål: Samle tankene
og diskusjonene i ulike
anbefalinger og forslag
til målsettinger.

Formål: la politisk og
administrativ ledelse møte
panelet og diskutere
anbefalingene og
dilemmaene i fellesskap

Kunnskapspåfyll
Et viktig prinsipp for en god prosess, er
kunnskapspåfyll fra gode formidlere, som gjør
det lett for panelet å sette seg inn i
prroblemstillingen. Trondheimspanelet fikk
foredrag med ulike fokus fra kunnskapsmiljøene
i kommunen.
Temaer:
Bærekraft og samfunnsutfordringer:
Kommunedirektøren holdt innlegg om bærekraft, og
hva det betyr og handler om i en kommune, både
miljømessig, økonomisk og sosialt.
Smartbysjef Øyvind Tanum holdt innlegg om klima- og
miljøutfordringer, med særlig fokus på ressursbruken
vår som samfunn.
Rådgiver og PHD-kandidat Ingvild Dahl holdt innlegg
om sosial bærekraft og utenforskap.
Prosjektleder for nye kommuneplanens arealdel,
Merete Wist, holdt innlegg om byplanlegging og
fysiske omgivelsers påvirkning på samfunnet.

Deltakerne
Følgende Trondhjemmere ble trukket ut til å delta i panelet, og takket ja til deltakelse:
Arild Henriksen
Bjørn Åge Larsen
Ellinor Hansen
Eva Barck
Frode Dreier
Helene Njølstad Dagsvik
Kjell lauritsen
Miro Krzanic
Niloufar Moaddeli
Petter Øien
Sigri Johanne As
Øyvind Erlien
Emiliya Mariova Asenova
Andrea Egey
Anne-Kristin Midtbø
Petter Suul
Guillaume Dutilleux
Ove Sandvin
Lovise Holmstrand
Solvår Elise Dahlen

Ruth Marie Torvik
XUAN DAI BREMBU
Ester N. Røen
Jeanette Louise Ovesen
Håkon Røe
Vilde Ferah Molven
Sverre Karstensen
Toril Helene Bersås
Tove Suna Ulriksen
Victoria Maud Summerson
Andreas Hammer
Truls Skjørholm
Unn Kristin Ekle
Robert Dahl
Sara Fuglu
Petter Svalby
Anders Aavik
Jørgen Hamlot
Anja Kristin Røv
Audun Podsada

Mone Veie Ringstad
Roger Kjeldsberg
Walter Werkland
Linas Cerniauskas
Alexander Vargen
Kaisa Baardsgaard Hegrestad
Magnus Folke-Olsen
Marte Grendstad

Del 1

Dilemmaer knyttet til bærekraft

Diskusjoner om bærekraft
Den første samlingen og deler av samling 2 ble brukt til
refleksjon og introduksjon til hva problemstillingen
egentlig handlet om. Gruppene ble utfordret på å diskutere
bærekraftdimensjonene, og snakket rundt følgende
spørsmål:

Hva ble du særlig opptatt av?
Er det noe du ble inspirert til å gjøre,
eller fikk lyst til å slutte med?
Er det noe du skulle ønske du visste mer
om?

Dilemmaer rundt bærekraftsdimensjonene
Her er samling med panelets spørsmål og utsagn samlet

Mentale helseproblemer
og ensomhet

Hvordan kan man bidra mer i
sitt eget nærmiljø?
Eldre mangler digital kunnskap

Hva betyr det at økonomisk vekst
når vi vet vi må kutte forbruk?

Idrett som “eneste” kulturarena for barn
Dilemmaer rundt boligmarkedet og sosial
boligbygging

Trenger vi flere barn?
Endringsvilje/kapasitet

Styrke befolkningens helse for å sikre arbeidskraft
Frivillighet for lav

Deleløsninger som tiltak for å utjevne
forskjeller, ikke bare for klimaet
For mange har bil uten at de egentlig trenger det
Bedre gjenbruk skaper like muligheter for alle
Lite effektiv bylogistikk.

Nybygg står for stort forbruk og store klimautslipp

Viktige spørsmål
Fra dilemmaer til spørsmål - hva er det vi prøver å finne ut av?
Panelets diskusjoner ble gjort om til viktige spørsmål det kunne være aktuelt å
jobbe videre med i diskusjonene. Dette gjør det mulig å bli mer konkret.

Hvordan kan vi skape et mer inkluderende samfunn og forhindre ungt utenforskap?
Hvordan kan vi unngå at digitalisering bidrar til utenforskap?
Hvordan kan vi skape gode møteplasser for alle aldre?
Hvordan kan vi takle utfordringene innen psykisk helse og ensomhet?
Hvordan kan vi skape bedre bomiljø og nabolag?
Hvordan kan vi dele mer og forbruke mindre?
Vi bygger byen tettere for å spare naturen - Hvordan bør den tette byen utformes
for å være et godt sted å bo og jobbe?
Hvordan sikrer vi at mat bidrar til bærekraftig utvikling?
Hvordan sikrer vi gode måter å reise miljøvennlig og fleksibelt?
Hva bør prioriteres for å få ned utslippene og ta vare på miljøet?
Hvordan kan vi bruke den aldrende befolkningen som ressurs?
Hvordan kan vi skape flere arbeids- plasser og hindre at folk havner utenfor jobb
og skole?
Hvordan kan vi sikre mer frivillighet og beholde dugnadsånden?
Hvordan kan vi motvirke sosial ulikhet?

Fokus på tiltak
Spørsmålene har generert mange diskusjoner,
både om tiltak og kommunens roller.
En av de individuelle oppgavene var derfor å
komme opp med så mange tiltak som mulig,
som kunne svare på noen av utfordringene.
Disse er samlet i sin helhet, som en del av
databasen med rådata fra alle samlingene.

Eksempel:
Sammenhengen og gjensidig avhengighet
mellom ulike aktører.
Mange av tiltakene synliggjør at løsninger
krever bidrag fra ulike hold for å lykkes.
Det nytter ikke med tilrettelegging fra
kommunen, om bysamfunnet ikke bruker
et tilbud, og motsatt.

Kommunen

Tilrettelegge for
frivillig arbeid

Borettslag

Tilrettelegge for
deleområder

Innbyggerne
Kommunen

Forskningsmiljø

Innbyggere

Næringsliv

Delta i frivilligheten

Transportselskapene
Lage en plattform
hvor du får bo gratis
(couch-surfing) hos
eldre mennesker om
du reiser grønt

Mange aktører på bidra
Gruppene begynte raskt å snakke
om hvilke oppgaver som lå hvor,
og hvilke utfordringer som måtte
løses av hvem. Dette ble særlig
synlig på samling 3.

Del 2

Panelets fremtidsbilder

Dette gjorde vi:
Panelet delte ønsker for hvordan
Trondheim er i en ønsket fremtid.
Dette ble presentert som
avisforsider. Syv grupper diskuterte
seg frem til hva som skulle være
hovedsak, leserinnlegg, annonse,
nyhetsvarsel osv. på hver sin fiktive
førsteside av Adressa anno 2032.
Noen illustrerte selv egne saker,
andre ba sekretariatet finne
passende bilder.
Deretter ble forsidene
problematisert og diskutert. Alle
kom med innspill og forsidene ble
utfordret - hva må til? - hva vil
effekten være, - hva må vi gjøre for
å komme hit? Oppsummeringene
presenteres til hver forside.

Fremtidsbilder og dilemmaer

Sammendrag:
Flere av forsidene hadde
overskrifter som dannet et
helhetlig bilde, og det var også
mange paralleller på tvers.
Fokus på bærekraft og
tverrfaglig, tverretatlig
samarbeid.
Flere tok opp behovet for
insentiver fra statlig nivå for å
lykkes lokalt.
Gruppene satte pris på
muligheten til å drømme først og
problematisere senere.
Ambisiøse overskrifter skapte
"utenfor boksen"-ideer på tiltak.
Også urealistiske eller potensielt
uønskede fremtider skapte nye
ideer og verdimessige
diskusjoner.
Deltakerne ble bevisst mulighets-
rommet om flere aktører og
grupper av aktører bidra med det
de er gode på.

Vil og bør alle eie egen bolig?

Gruppe 2
Klimanøytral kommune

Panelet diskuterte om det egentlig er best å eie, og
så for seg en fortid med mulighet for å leie av aktører
uten profittformål.

Pekt på som en svært viktig
utfordring som ikke kommer
av seg selv, og som vil kreve
mye arbeid. Næringsliv og
individ må gjøre utslippskutt,
forskere må bidra til
innovasjon, og kommunen
må gjennomføre tiltak og
kanskje innføre forbud .
Frivilligheten kan hjelpe de
som rammes negativt.

Kontroversielt
Nok parkeringsplasser i
sentrum skapte reaksjoner i et
panel som blant annet var
opptatt av en bilfri midtby og
mindre privatbilisme. Men
kunne det kanskje tenkes at
det var nok parkering fordi
etterspørselen hadde sunket?

Sentrale spørsmål er hvilke
insentiver vi som samfunn
kan bruke overfor
enkeltindividet, hvordan
dette kan oppnås
demokratisk og sosialt bære-
kraftig. Hvem bestemmer?
CO2-fangst, for lite gjenbruk,
for lite lokale råvarer, og ikke
nok produksjon basert på
fornybar energi. Vi må også
transformere bygninger
istedenfor å bygge nytt.

Areal og markedsføring
Panelet var interessert i å se
hvor mye areal 50% råvare-
produksjon ville kreve, og
samtidig opptatt av at
gjenbruk krever innovasjon:
det ble uttalt at det i dag er en
relativt dyr nisje.

Energikilder

Elbil og bærekraft

Går skip på strøm i 2030, eller bruker vi
andre fornybare kilder som seil? Hvor
kommer elektrisitet fra?

Panelet var opptatt av kostnadene og ressursbehovet
om all dagens transport skal elektrifiseres. Har vi nok
strøm? Har vi nok penger?

Gruppe 7

Selvkjørende Dilemma

Sjøvarmekraftverk

Tilbudet kunne vært praktisk og rimelig, men hva med
arbeidsplassene? Hvordan blir det å ikke møte
mennesker? Hva skjer med trygg trafikk og infrastruktur?

Panelet stilte spørsmål til hvor
vidt dette er et realistisk og
godt alternativ til annen
fornybar energi? Billig varme
og mindre bekymring for
strømkriser gir økt bokvalitet.
Det ble uttrykt generell
bekymring for omfanget av
elektrifiseringen, og behovet
for areal og penger.

Psykosomatisk forståelse
Positiv respons til en fremtid
hvor leger satser på sosial
behandling av fysisk og
mental helse på samme tur.
Tur er bra for psykisk helse, og
noen i panelet foreslo å ta det
lenger: Vin-legen!

Andre konsekvenser kan være
reduserte klimagassutslipp og
mer arbeidsplasser, men også
støy og visuell forurensing.
Kan man gjøre dette uten å
skade naturen? Panelet
oppfordrer til å jobbe med
adferd tidlig for å redusere
forbruk og energibehov.
Panelet mente at satsingen
krever nasjonalt fokus og
forskning for et stort
teknologi-løft. Kommunen
måtte bidratt med arealer, og
kommune og næringsliv måtte
investert. Næringslivet bidrar
med utbygging og produksjon.

Økologisk og sosial rigg
Elektrifisering også med nye
energikilder gjør at vi kan
stenge oljeplattformene and
gjenbruke dem. Men hvordan
kommer vi oss ut dit på
miljøvennlig vis?

Mulighet for trøndersk næringsliv
Hva kan vi få til innenfor landbruks-
teknologi? Vi har en region med landbruk,
teknologer og industri på feltet!

Klima på bedringens vei!
... men kan de faktisk vokse uten en ny istid?

Gruppe 3

Diagnose bør ikke være utløsende

Hovedsak: NTNUs kur mot kreft

Panelet diskuterte flere sider ved diagnostisering, og om
vi heller skal sikre tidlig, lavterskel behandling. Panelet
anbefalte samarbeid med kommune, forskere, frivillige.

Panelet er optimistiske, og
mener at dette forutsetter
fortsatt prioritering av kreft-
forskningen, og en revolusjon
av innovasjon innen
forskningsmetoder, lab-
fasiliteter og teknologien
forskerne bruker.

Kommunen kan tillatt nybygg
av egnede boder, og se det i
sammenheng med utlåns-
tjenester. Vi må verdsette
dette nok til at utbyggere tør
sette av plass, og vi må starte
nå med å bygge kultur. Er vi
klare for mer tid med naboer?
Mange i panelet er opptatt av
at vi kan tenke nytt rundt
sosiale møter og samarbeid,
spesielt mellom generasjoner,
det kan løse flere utfordringer.

Politisk bør man arbeide for å
sikre at kuren raskt når et
prisnivå som gjør den
tilgjengelig.

Mat-verkstedet bidrar til bedre
inkludering av innflyttere og
mindre avfall. Økt bokvalitet!

Å kurere vanlige krefttyper vil
kunne bli et stort løft for
individet og for samfunnet,
fordi flere kan være med og
bidra og leve gode liv.

Individtilpassede muligheter

Panelet diskuterte deltid som
en vei inn med lavere terskel,
og en mulighet for de med lav
restarbeidsevne. Men hvordan
unngå at det hindrer heltid?

Krevende omstilling
Panelet diskuterte hvordan
flere av sakene knyttet til
lavere forbruk vil kreve både
adferds- og kulturendring.
Verdien av gjenbruk må opp
slik at det blir lukrativt både for
næringsliv og som utdanning.

Borettslag for gjenbruk
og økt sirkularitet

Ambisiøse mål åpner kreativiteten
NTNU kan hjelpe oss å forstå om assistent for alle er
et ønske. Kommunen må isåfall omprioritert radikalt,
men assistent er kanskje noe annet enn kommunalt
ansatte? Kanskje med lavere kompetansekrav?

Paneldeltakere satte fokus på
personlig egenhet fremfor
mastergrad. Det å motivere
folk inn i arbeid er utfordrende
men verdt å satse på, spesielt
overfor unge som står utenfor.

Gruppe 4

Hva er fattigdom i Trondheim?

Hovedsak: Drømmereise
Både kollektiv, privatøkonomi
og lokal produksjon var viktige
utfordringer for panelet.

Panelet: komplekst fattigdoms-bilde krever flere løsninger og aktører.
Flere ut i arbeid, rimelige å ansette, bedre oppfølging i barnevernet,
og bedre tilbud for psykisk helse. Interessant at stønadene forsvant!

Kan vi satse mer på å bevare
og til og med tilbakeføre
matjord? Kommunen kan
innføre matavfall-sortering
som en viktig ressurs, og si nei
til nedbygging av matjord.

Mange hadde meninger om
kollektiv, trafikkmønster, og
hvordan behov og grunnlag for
privatbilisme varierer og er
nødvendig for barnefamilier.

Panelet peker også på en
sosial oppside - kanskje kan
matproduksjon bli en kilde til
arbeidsplasser for folk som
har falt utenfor, og mobilisere
til dugnad og frivillighet for å
opprettholde lønnsomheten
for bonden. Insentivering og
kultur for produksjon og
konsum av
...kortreist mat kan
også bidra til å holde liv i
distriktene.

En åpen overskrift ga mulighet
for å komme med egne
drømmer, mål, og tanker om
positiv påvirkning ved økt bruk
av kollektiv. Reduserte utslipp,
trygg reise, rimeligere
jobbreiser og kollektivtilbud
som verktøy for å øke
mobilitet mellom bydeler og
sosial kontakt ble tatt opp.
Panelet ønsket seg en
bevissthet og kommunalt
eierskap til utvikling av
kollektivtilbud, og en prising
som gjorde det mer
tilgjengelig for
lavinntektsgrupper.

Oppsiden med kortreist

NTNU kan bidra med innsikt i
forutsetningene for og
effektene av satsingen.

Kupp for hvem?
Reklamen provoserte: Hvordan kan Twist
selges så billig i 2030? Og bør vi ikke
unngå å selge sukker billig?

...
Naboverkstedet
må fasiliteres
...

Panelet tok opp behovet for god fasilitering, og at
naboverksted gjerne også kan skje på bydelshus det viktigste er at tiltaket kommer i gang!

Har vi plass til en lokal
produksjon som monner? Og
vil prisene øke slik at det
rammer lavinntektsgrupper?

Gruppe 8
Lav ensomhet
i samarbeid

Alt kan transformeres

Provoserende tak

Tjene på bærekraft

Panelet var engasjert i hva som skjer i
transformasjonen av en bydel - hvordan bli
mer bærekraftig enn ren gentrifisering.

Noen overskrifter var enkeltdeltakeres ideer. Denne
provoserte til diskusjon i et panel med sterke
stemmer for aktivitet i bydeler og lavere ressursbruk.

Diskusjonen synliggjorde et
politisk spenn i panelet, fra de
som mener høy fortjeneste
skaper forskjeller, og at
kapitalisme bør avskaffes, til
de som mener fortjeneste er et
viktig insentiv for innovasjon
og kilde til offentlige inntekter.

Panelet håper at slike ideer
bidrar til bærekraftig og verdig
eldreomsorg. De foreslo at
unge gis lav terskel til å prøve
før de tar stilling til å engasjere
seg langsiktig. Men har vi nok
unge?

Bibliotek
Panelet satte fokus på
bibliotek for økt gjenbruk.
Kommunen bør øke markeds-
føring så innbyggerne tar det i
bruk, næringslivet må tilpasse
seg og kanskje også sponse.
Noen mente vi også bør
straffe forbruk / nyinnkjøp.

Overskriften er i konflikt med
uttalte mål om at eldre skal bo
hjemme lenger, og det er ikke
nødvendigvis korrelasjon
mellom flere omsorgsboliger
og studenter som vil hjelpe.
Studentenes innsats bør
gjøres til en vane. Fag-
foreningene må støtte ulønnet
innsats. Omsorgs- og student-
boliger etasjevis, og nabolaget
kan ha felles daglige gjøremål
med studenter og eldre, som
gir gjensidig mening og verdi.
Ansvaret er kommunens, som
må ansette pleiere, bygge og
tilrettelegge boliger. Nærings-
livet kan sende ansatte på
dugnad.

Selvforsynt

Powerblock
Panelet var interessert i hvordan felleskapet
kan bidra til powerblocks som er økonomisk
bærekraftige og mulig for flere å bo i.

Møteplasser blir sentralt
Familier er ofte travle, og har ikke tid eller energi til
aldrende familiemedlemmer. Frivilligheten er fortsatt
viktig, og kommunen bør bidra til møteplasser. Men vi
må alle bli flinkere til å gi i stedet for å kreve.

Igjen er panelet undrende til de
reelle mulighetene, og liker
tanken på å ta i bruk alle
arealer og ressurser. Vi binder
CO2, gir arbeidsplasser og god
psykisk helse. Vi må håndtere
skadedyr, rotter og måser.
Bondens verdi som
læremester blir tydelig, og
dette kan med godt samarbeid
og insentiver løfte byen.

Gruppe 6
Ny teknologi trengs for
fremtidens utfordringer

Folk kan bruke tid på det de brenner for

Stordrift versus kvalitet

Panelet nevner at mindre arbeid gir mindre inntekter til fellesskapet, og lurte på hvor
finansieringen kommer fra. På plussiden var mer tid til venner, familie og kultur, og ikke minst at
man kan bruke tid der man selv er mest engasjert. Borgerlønn må bli mer allment forstått.

I all hovedsak vurdert som
positivt for eldres livskvalitet,
og bokvaliteten i hjemmets
nabolag. Panalet antok det
betød avvikling av storkjøkken,
vurdert som positivt, og noen
mente det var naturlig at
maten kom fra lokale
forhandlere. Enkelte mente at
dette er mer klimavennlig enn
storkjøkken, men panelet
problematiserte også at det vil
kunne gi dyrere sykehjems-
plasser. Kan næringslivet
sponse måltider?

Panelet drodlet rundt hva
Trondheimsringen kunne være,
hvilke kjøretøy som var
robotisert og hva effekten
kunne bli. En del var opptatt av
utfordringene med å bygge
tunnel i en by med kvikkleire,
og andre nevnte at
robotisering fjerner jobber.
Positive effekter inkluderte å
mer effektivt knytte bydelene
sammen, og rask transport for
alle. At Trondheim leder an i
europeisk målestokk gir en
boost til forskningsmiljø og
positiv eksporteffekt!
Trondheimsringen og
borgerlønn ble vurdert som
tidkrevende, mens Svartlamon
og god mat kan løses raskt.

Bedre enn vi aner

Kulturomveltning
Gjenbruksavdelinger er, for å oppsummere panelet, bærekraftig langs
alle dimensjoner. Godt for økonomien, lavterskel arbeid og krevende
håndverk på samme sted, en sosial møteplass. Redusert ressursuttak.
Men vi behøver store, gode lokaler, og en mye høyere etterspørsel og
kultur for gjenbruk. Kan næringslivet bidra direkte til sin egen bydel?

Ladetid
Panelet vurderte bilkollektiv som attraktivt, men
påpekte dagens ladetider ikke passer alle yrker.

Tanken på oppskalering av
Svartlamon engasjerte.
Gjenbruk og «upcycling» av
bygg og materialer. Utviklingen
vil gi muligheter for samarbeid
- beboere bygger selv og
organiserer seg og kommunen
fasiliterer med infrastruktur.
En risiko er at kvaliteten blir så
høy at det gentrifiseres. Slike
satsinger koster, blant annet
om havna ikke kan selge til
markedspris.

Gruppe 5
De store areal-diskusjonene i sentrum

Noen enkle tiltak for økt bokvalitet

Hva trenger studenter?

Benker gir møteplasser, og stell av fellesarealer gir
lavterskel arbeidsplasser. Enkelte i panelet mente vi
må ha mer fokus på bydeler og selvstyre i bydelene.

Panelet mener at for å (for)bli
den beste studentbyen kreves
gode muligheter for arbeid,
sosialisering og integrering av
studenter. Psykisk helse er
viktig. Andre mente at arbeid
tar fokus vekk fra studier.
Bråket på Møllenberg ble tatt
opp, og panelet diskuterte leie-
eie-ordninger, og mulighet for
delte eldre- og studentboliger.
Det ble også diskutert hva
definisjonen av en student er i
fremtiden - tenker vi ut i fra
dagens typiske studenter?

Ideen om en "riviera" åpnet
opp en diskusjon rundt mange
aspekter ved byen og by-
utviklingen. Flere ønsket
containerhavna vekk, og
panelet så på det som et
nødvendig første steg. Hva
mer må rives for å skape
fjordutsikten?
Etter hvert kunne man kanskje
skape et nullutslippsnabolag
med "verdens beste bokvalitet"
Men hva betyr det? Skal man
ha en by uten industri? Og
hvordan kan vi sikre mangfold
blant innbyggere på byens
beste tomter? Flere mente vi
skal stille krav til utbyggere om
mer varierte boformer, og
overskuddsdeling med
nabolag og bydeler.

Folk er opptatt av energi

Avhengighet og selvmord
Panelet var engasjert i utfordringene vi møter på veien. Hvor har
psykiatrien trådt feil? Hvordan tar vi tak i bakenforliggende årsaker som
ensomhet, og hvordan får vi rekruttert til og brukt de stillingene vi har
mest mulig effektivt? Panelet pekte på at de fleste utfordringer krever
felles innsats, og at borgerne må få tydelig beskjed om at de må bidra.

Hvem betaler?
Er lokal produksjon bærekraftig? Gir det mer eller
mindre ressursbruk globalt? Hva skjer med
utenlandske leverandører? Og hvem skal egentlig
betale? Skal vi subsidiere?

Panelet var opptatt av
økonomi og rasjonalet bak.
Hvordan få med folk? Kreves
ny infrastruktur? Kan vi
produsere nok strøm til
eksport? Global elektrifisering
krever mer produksjon, kan
teknologi redusere behov og
øke effektivitet? Nedbetaling
på eget produksjonsanlegg i
stedet for forbruk er en
mulighet. Batterifabrikker
skaper arbeidsplasser, med de
positive sosiale effektene det
har, men kan øke strømprisen
for alle.

Del 3

Panelets
anbefalinger

Videre følger panelets samlede anbefalinger.
Panelet stemte frem åtte sentrale innsatsområder. Fire
av disse ble til konkrete anbefalinger.

Konkrete anbefalinger

Anbefalingene
fra Trondheimspanelet

Mobilitet og fremtidens kollektiv
Mindre ulikhet
Forbruk og deleløsninger

Anbefalingene er jobbet med i grupper, og formet som mål
og forslag til strategier eller tiltak. Et diskusjonspunkt var
også hvem som måtte gjøre hva, i møte med disse
utfordringene.

Andre viktige innsatsområder

Eldreomsorg

Oppvekst
Klimanøytral by
Matproduksjon

Ensomhet

Livskvalitet for alle aldre
Mål:

I 2032 bidrar både kommunen
og nærmiljøet til å skape god
livskvalitet for alle aldre

I Trondheim kjenner eldre seg verdifulle,
opplever tilhørighet og føler seg trygge,
uavhengig av om man bor hjemme, i
aldersbolig, helse- og velferdssenter.
Sammenhenger:

Mange i panelet er opptatt av at vi kan tenke
nytt rundt sosiale møter og samarbeid mellom unge
og eldre. Møter mellom generasjoner kan løse mange
utfordringer. Panelet diskuterte også hvordan
grunnleggende behov er allmenn-menneskelig,
uavhengig av alder. Trygghet, relasjoner, mestring og
føle seg betydningsfull gjelder for alle

Dette bør vi fokusere på
Være til nytte
Som pensjonist og
eldre trenger man
fortsatt å føle seg til
nytte, og oppleve
mestring, som en del av
et godt liv.

Viktige diskusjoner

Kombinere kommunens
tjenester med hva
resten av samfunnet
kan bidra til sammen.

Hva kan vi som samfunn,
nabo, medmennesker
gjøre?

Sosiale konsekvenser
av å bo alene, også for
eldre
Nye og andre boformer
kan løse både sosiale og
ressursmessige
utfordringer

Hvem sitt ansvar er
det egentlig å sikre
god livskvalitet?

Trenger mer kunnskap om ressursgapet mellom andel
eldre og andel arbeidsføre.

Kommunen

Frivilligheten

Etablere felles hjelpesenter
for digital utenforskap

Kunnskapsmiljø og
næringsliv
Variererte boenheter med unge,
gamle, enslige bofelleskap

Unge kan jobbe frivillig på Hornemannsgården
fordi det vil redusere gapet mellom unge og eldre

Innbyggerne
Videreformidle eldres kunnskap om
gjenbruk, matlaging, håndarbeid

Eksempler på hvordan panelet
foreslår ulike parter kan bidra

Når vi bor hjemme så mye lenger så utfordrer det ensomheten
vår. Hvordan kan vi som samfunn ta høyde for den endringen?

Avisoverskrift

Bekymring rundt at det ikke vil være attraktivt nok å jobbe i helsevesenet
Det sosiale aspektet ved å være/bli eldre, uavhengig av om
du bor hjemme, i aldersbolig, helse- og velferdssenter
Mer oppmerksomhet rundt sammenhenger, både i tjeneste -og politikkutforming. Når vi
f.eks bygger ut nye boligområder med krav til skolebygg, hvorfor tas det ikke høyde for
plass til eldre også? Eller samlokalisering?
Hvordan barn, unge og eldre har samme grunnleggende behov, og hvordan dette kan
utnyttes bedre. Kan eldre være til nytte ovefor barn som strever, kan flere møter på tvers
av generasjoner øke livskvaliteten til alle ?

Mindre forskjeller
Mål:
Trondheim har inkluderende bydeler
med felleskap og møteplasser som
aktivt jobber for å redusere forskjeller
mellom mennesker.

I 2032 er bidrar felleskapet i
nærmiljøet til mindre
forskjeller

Sammenhenger:
Panelet ble opptatt av ny
kunnskap og forståelsen om at
“mindre ulikhet” ikke bare
handler om økonomi, og at
dårlig økonomi i så stor grad
påvirker helse.

Utvikle de "dårlige" bydelene, uten
at de gentrifiseres.

Kunnskapsmiljø og
næringsliv
Næringslivet kan gi deler av
overskuddet tilbake til nærmiljøet

Styrke nærmiljøene

Bygge relasjoner

Mer kraft og utvikling i
bydelene. Det er
ønskelig med mer
fellesskap og samhold
som bidrar til gode
naboskap.

Gode møteplasser
i bydelene, variert
tilbud til barn og
unge som fremmer
inkludering.

Avisoverskrift

Næringsliv og utbyggere
kan bidra til det sosiale
fellesskapet

Større krav til
næringsliv og
utbyggere for å bidra til
fellesskapet i hver
enkelt bydel
Hvordan
kommuniseres
offentlige tilbud?

Viktige diskusjoner
Frivilligheten

Kommunen

Dette bør vi fokusere på

Frivillige kan jobbe med å samle inn og fikse
ting samt lage mat med overskuddsmat

Innbyggerne

Godta alle

Eksempler på hvordan panelet
foreslår ulike parter kan bidra

Hvordan kan næringsliv og utbyggere bidra til fellesskapet og motvirke
ulikheter i/mellom bydelene? Skal næringslivet bidra mer målrettet til bydelen
de er lokalisert i?
Skal vi ha flere opplevelser ala julemarked også ute i bydelene, eller skal vi
satse på sentrum for å holde det levende? Kan vi bygge ned terskelen for å
etablere næring i sentrum, og likedan, bygge ned terskelen for å konvertere
næringslokaler til bolig og motsatt?
Er et sentrum fylt med butikker et godt sentrum?
Det som er lettvint for noen (bussbillett i app, SMS på norsk om hendelser,
hyppig metrobuss men lenger gangavstand) kan være vanskelig tilgjengelig
for andre. Hvordan ivaretar vi slike hensyn best mulig?
Hvilke muligheter gir gjenbruk og sirkulærøkonomi til å redusere ulikhet?

Mobilitet og transport
Dette bør vi fokusere på

Mål:
I 2032 er transportsystemet
vårt bygget på menneskets
premisser

Det skal være trygt, lettvint,
helsefremmende og inkluderende
å reise i Trondheim

15-minutters byen
reduserer
reisebehovet
Ved å sikre gode nærsentre,
barnehage og gang/
sykkelavstander som
oppleves trygge, minsker
også antall reiser

Sammenhenger:
Mange i panelet er opptatt av at
plassering og funksjonene til
lokalsentrene spiller en viktig rolle i
hvordan vi beveger oss.

En reise skjer fra
der man bor, til dit
man skal.
Man tåler å vente litt, og
godtar effektivisering, om
det oppleves trygt og
forståelig, og at det er ok å
oppholde seg der man må
bytte/vente.

Viktige diskusjoner

Kommunen

Innbyggerne

Tilrettelegge for mer samkjøring
og gjøre kollektivt mer attraktivt

Planlegge reiser bedre

Kunnskapsmiljø

Næringsliv

Bidra til å utvikle nye teknologi

Tilby rimeligere løsninger
enn å kjøpe elbil

Eksempler på hvordan panelet
foreslår ulike parter kan bidra

Et inkluderende
mobilitetstilbud
Kommunikasjon,
mennesker å spørre,
forståelige systemer og et
språk som oppleves
inkluderende er viktig

Busstilbud; er dette tilrettelagt for
alle? Lengre gangavstander med
superbuss, kjøp av billett i app,
vanskelig å forstå.

Bydelssentrene, tilbud og nettverket der man bor spiller en viktig rolle i hvor mye
man trenger å reise!
Skille mellom store prosjekter, og vedlikeholdsarbeid som kunne ha vært den
deltidsjobb for ungdommer etc. Det er mye lavterskel som bidrar at det bli trygt og
attraktivt å gå/sykle
Knutepunktene for buss er gjerne plassert på bussens premisser, men det er
sjelden der vi reiser fra. Vi kan godt vente en halvtime ekstra i Midtbyen, men ikke i
Tonstadkrysset
Kan bydelene få en funksjon som møteplasser for mobilitet?
 e
 n plass å finne informasjon, en måte å oppleve service
Det å snakke om bilfritt sentrum er dumt, når vi også trenger
å inkludere de som må kjøre. Viktig å bruke ord som gjør
mobilitet inkluderende

Avisoverskrift

Forbruk og gjenbruk
Mål:
I 2032 bidrar hele byen til at vi
ikke forbruker mer enn det
planeten tåler

I Trondheim har alle tilgjengelig
kunnskap om hvordan man lever
bærekraftig, og tilgjengelige
løsninger for det. Næringslivet og
kommunen samarbeider for å
fremme klimavennlige løsninger

Mange i panelet er opptatt av at dette bør
sees spesielt i sammenheng med tiltak for
mindre ulikhet i bydelene. Forbrukspress
forsterker opplevelsen av sosiale
forskjeller.

Lære bort til hverandre hvordan
vi reparerer klær og ting

Kunnskapsmiljø

Næringsliv

Samarbeide om ny
kunnskap og løsninger

Næringsliv

Tilrettelegging lokalt for
å dele, reparere, kjøpe
brukt og velge. Handle
brukt og nytt på samme
arena? Forstå
tidsklemma og at det å
bestille en reparasjon nå
krever mer kunnskap og
tidsbruk enn å kjøpe nytt.

Insentiver. samarbeid
med næringslivet for å
bidra til mindre forbruk
og sløsing, lavere fot-
avtrykk, mer sirkulært.
Bærekraftige
forretningsmodeller.

Viktige diskusjoner
Innbyggerne

Møteplasser for utveksling
og deling- fysisk og digitale

Tilrettelegge

Kunnskap
Kunnskap om
avfallshåndtering og
bærekraftige valg.
Gjøre det både lettvint
og trendy. Lære å
reparere i skolen.

Sammenhenger:

Kommunen

Dette bør vi fokusere på

Omstille seg til mer bærekraftige
forretningsmodeller

Forbruk er alt fra fokusert på gjenbruk av materialer i
byggebransjen, til kunnskap om matavfalls-håndtering i
restauranter. Alle har et ansvar.
Hvorfor er det mer tungvint å reparere og vedlikeholde enn å
kjøpe nytt? Hva kan vi gjøre for å endre dette?
Insentiver - hvordan gjør vi det rimeligere å velge rett?
Hvordan utnytter vi bydelssentre og bydelshus?

Eksempler på hvordan panelet
foreslår ulike parter kan bidra

Kan kommunen
påvirke næringslivet til
å satse på tiltak som
reduserer forbruk?

Avisoverskrift

Andre viktige innsatsområder
Mat og lokal produksjon

Klimanøytral kommune

Satsinger på lokal matproduksjon og nye
arbeidsplasser

Målsetning om å bli en Zero Emission City
- en klimanøytral kommune

Dette temaet kom mye opp som den av fremtidsbildene,
og ble også mye diskutert i gruppearbeidet om forbruk,
men ikke utdypet av noen av gruppene spesifikt.

Her fikk kollektivtrafikk- diskusjonene dominere, og
endte opp i anbefalingene om transport.

Den beste byen å vokse opp i

Ensomhet

Hva gir gode oppvekstvilkår for barn og unge?

Hvordan bør vi jobbe for å motvirke
ensomhet?

I gruppearbeidene ble dette temaet slått mye sammen
med diskusjonene om bydelene, og derfor kommer det
mange forslag og refleksjoner frem der, som svarer på
problemstillingen.

I gruppearbeidene ble dette temaet slått litt sammen
med diskusjonen om livskvalitet og eldre. Temaet ble
ikke spesifikt utdypet i anbefalingene.

Del 4

Resultat og oppfølging

Kommuneplanens samfunnsdel
er nå delt inn i tre overordnede
målområder
Hovedmål 1: Trondheim tar ansvar for et
grønnere samfunn
Hovedmål 2: Trondheim er en by med
sterke fellesskap
Hovedmål 3: Kunnskaps- og
teknologihovedstaden Trondheim er et
kraftsentrum for en bedre verden
Borgerpanelets anbefalinger har satt preg
på alle tre områdene, og tilhørende delmål.

Hvordan anbefalingene er tatt inn i forslag til ny samfunnsplan
Målstruktur

Innspill fra Trondheimspanelet

Hovedmål 1 - 1 2 3 4 5

Alle delmålene under dette hovedmålet er påvirket av panelets anbefalinger. Særlig er delmål 4 - Lett å leve miljøvennlig, med
tilhørende strategier, løftet frem etter panelets anbefalinger. Anbefalingene knyttet til transport og mobilitet er tatt inn som
strategier både i Delmål 1, 3 og 4. Delmålet om klimanøytral kommune ble ikke løftet frem som en egen anbefaling, men temaet ble
stemt frem som viktig av panelet i arbeidet med fremtidsbildene, og formuleringen er tatt med i sin helhet.

Hovedmål 2 - 1 2 3 4 5

Panelets fokus på fellesskap, livskvalitet og bydelenes rolle har vært et viktig grunnlag for formuleringene i dette målområdet.
Anbefalingene om god livskvalitet for alle er løftet opp som delmål 1, og boligdiskusjonene også knyttet til eldreomsorg er tatt inn i
delmål 3. Anbefalingene om hvordan motvirke ulikhet har formet delmål 3 og 4, med tilhørende strategier, som næringslivets rolle i
bydelsutviklingen.

Hovedmål 3 - 1 2 3 4 5

Diskusjonene om hvem som kan ta hvilke roller i samfunns- og tjenesteutviklingen, har påvirket formuleringene i delmålet om
bærekraftige tjenester - hvor panelets anbefalinger i tillegg til fokuset på livskvalitet, beskriver fellesskapets rolle.

Refleksjoner og videre arbeid
Den holistiske tilnærming til
bærekraftsdiskusjonen
Bidrag til å binde sammen fokuset i
samfunnsoppdraget vårt - hvordan klimatiltak,
sosiale utfordringer og verdiskaping både går på
tvers av hverandre og samtidig kan skape
løsningen på flere utfordringer. Utfordrer vår
sektorinndelte organisering og praksis.

Vurdering fra sekretariatet:
Verdien av metoden og spekteret av
perspektiver som synliggjøres har tydelig
kommet frem i løpet av prosessen.

Det er noen problemstillinger og temaer som med fordel kan
kan utforskes videre i denne typen prosesser:
Mobilitet: Hvordan skal vi få til å flytte flere, bedre med
mindre ressurser?
Eldreomsorgen: Gapet mellom tjenester og behov
Klima: Energiløsninger og klimautslippene
Deltakelse og inkludering i samfunnet, uavhengig av
inntekt og funksjonsnivå
Roller i by- og bydelsutvikling

Hvilke politiske prosesser kan vi bruke borgerpanel inn i som en ressurs?
Forslag fra paneldeltakere
deles etter høringsrunde.

"Samarbeid mellom alle instanser og borgere er en
nødvendighet. KLAR beskjed til borgere vil lette den
enkelte til å bidra!"
-Paneldeltaker

Borgerpanel
som hørings-
instans

Eksempler

Deltakelse i
byutviklings-
prosesser

Bruk av medvirkningsplattform
Digital deltakelse
Begrensningene i antall deltakere og lengre tids jobbing
med én gruppe, gjør at det er behov for god
kommunikasjon rundt denne typen prosesser. Digitale
plattformer gjør det også mulig å koble på og stille
spørsmål til en bredere gruppe mennesker, om et panel
ønsker å legge frem forslag eller kjøre avstemninger.
Dette ble i mindre grad testet i arbeidet med
Trondheimspanelet, men vi satte opp en digital plattform
gjennom borgerkraft.no, hvor materiale og samlingene ble
delt løpende. Her var det også mulig å legge igjen
kommentarer eller stille spørsmål.

Hjelp i koordinering
I fremtidige prosesser kan denne typen verktøy brukes til
å skape bedre og hyppigere kommunikasjon også med
paneldeltakerne, gjennom kalenderfunksjoner,
oppfølgingsinformasjon, påmeldinger og
tilbakemeldingsskjemaer.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne rapporten!
Dette er et utkast, og endringer kan komme etter at alle som har deltatt har fått gi sine
tilbakemeldinger. I tillegg til innholdet i dette dokumentet, har sekretariatet dokumentert hele
prosessen, og alle resultater er digitalisert og tatt vare på. Du finner også mer informasjon
og kontaktinfo gjennom medvirkningsportalen https://borgerkraft.trondheim.kommune.no.
Her kan du også laste ned forslag til ny samfunnsplan, følge med på behandlingen og
hvordan politikerne vurderer forslaget til plan.

