Innbyggerperspektivet
Innledende medvirkning til Trondheimsløftet

Versjon 1.0
Utkastet er til
gjennomlesning

Innsamling av innsikt

Innbyggerperspektivet
Innledende medvirkning til Trondheimsløftet
Når vi beskriver samfunnsutfordringene, beskriver vi
de ofte som et større system og en overordnet
helhet. Dette kan være langt unna
hverdagstjenestene og folks opplevelser.
Denne rapporten forsøker å synliggjøre perspektiver
fra engasjerte innbyggere, for å synliggjøre hvordan
folk ser på ting fra deres perspektiver, som deltakere
i Trondheimssamfunnet. Da brukes ofte andre ord,
og nye perspektiver og måter å se ting på kan
inspirere til nye løsninger.
Ansvarlig for analysen:
Kristin Solhaug Næss, kommunedirektørens fagstab
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Formål med medvirkningen
Formålet med medvirkningen som ble gjennomført i tidlig fase av
planprosessen, var å få en bedre forståelse for hvilke temaer ulike
grupper var opptatt av, både når det gjaldt egen livskvalitet, og
bærekraftig utvikling av byen. Dette har gitt oss muligheten til å
belyse perspektiver fra andre hold enn bare fra kommunens
ståsted, få hjelp til å se på ting på andre og nye måter, og peke på
sammenhenger eller temaer vi kanskje fort overser.
Det har også vært viktig å bruke medvirkningsaktivitetene som
kommunikasjonsform rundt planprosessen, for å gjøre folk
oppmerksomme på samfunnsplanleggingen og hva det handler om.

Aktivitetene har fokusert på å få svar på
spørsmål formet rundt disse fokusområdene:

Hva som er viktig for én som person
Hva som er viktig for et godt nærmiljø
Tanker om fremtiden, og bærekraftig
utvikling
Ønsker for byen
Tanker om rollene til innbyggere og
kommunen

Denne rapporten er en innsiktsrapport, og beskriver funn fra medvirkning gjort i tidlig fase av planprosessen.
Innsikt oppsummeres som funn, hvor innspillene ikke har til hensikt å bli svart ut enkeltvis, men kunne tolkes av fagpersoner
og sees i sammenheng med andre kunnskapskilder.
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Anbefalinger fra en prosess

Høringsresultater
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Beskrivelse av aktivitetene
Her presenteres en oversikt over hvilke aktiviteter som har blitt gjennomført, med ulike oppsamlinger
av innspill, i tidlig fase av planprosessen. Valgene av metoder og aktiviteter baseres på formålet med
innsiktsarbeidet, hvor man både har lavterksel aktiviteter som gir mange innspill fra ulike grupper, og
mer dyptgående samtaler med representanter eller grupper hvor vi trenger innsikt.

Innspill Ønsketrær
Anonyme ønsker samlet inn gjennom
fysiske medvirkningsaktiviteter rundt
omkring i byen, på biblioteker og
arrangement
Volum: 947 innspill
Hensikt: Synliggjøring, Kommunikasjon

Innovasjonscamper
Ideer og løsningsforslag fra innovasjons-
campene på byens ungdomskoler - levert
digitalt, men jobbet ut i grupper.
Volum: 178 forslag
Hensikt: Idéutvikling, kunnskap om
bærekraft

Fremtidsverksted Decidim
Selvorganiserte diskusjonsverksteder
både blant ansatte og innbyggere, med
spørsmål om hva som er viktig for en
selv, og hva man mener blir viktig for
fremtidens Trondheim, og prioriteringer.
Volum: 91 innspill
Hensikt: Innsikt om tema
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Innspillsmøter
Digitalt ønsketre
Ønsker for fremtidens Trondheim, samlet
inn gjennom digitalt ønsketre delt på nett
Volum: 165 innspill
Hensikt: Synliggjøring, Kommunikasjon

Innspill intervjuform

Innspill Decidim
Digitale spørreskjemaer på nett, med
spørsmål om hva som er viktig for en
selv, og hva man mener blir viktig for
fremtidens Trondheim
Volum: 212 innspill
Hensikt: Innsikt om temaer

Generelle innspill til ny samfunnsplan
fra spesifikke grupper
Volum: 25 gruppeinnspill
Hensikt: Tilbakemeldinger, viktige
temaer

Resultater fra fysiske verksted

Innspill basert på spørsmål om hva som
er viktig for en selv, og hva man mener
blir viktig for fremtidens Trondheim,
tolket av en intervjuer. Fokus på
spesifikke brukergrupper vi ønsket å nå.

Svar fra arrangerte diskusjonsverksteder
med spørsmål om hva som er viktig for
en selv, og hva man mener blir viktig for
fremtidens Trondheim. Arrangert for
ulike grupper

Volum: 37 oppsummeringer
Hensikt: Dybdeforståelse tema

Volum: 13 oppsummeringer
Hensikt: Synliggjøring, Innsikt om tema

Skriftlig samfunnsplan-bok
Innspill samlet inn gjennom bøker på
bydelsbibliotekene
Volum: 171 innspill
Hensikt: Synliggjøring, Kommunikasjon

Hvem har vi fått innsikt fra?
De ulike metodene og aktivitetene har involvert mange
ulike grupper, og disse har vi oppsummert i ulike person-
typer - også kalt personas, under.
Denne innsiktsrapporten er oppsummert etter temaer,
hvor det vises til hvilke grupper som er særlig opptatt av
de ulike temaene. Sorteringen gjør det også mulig å se
enda mer inngående på ulike gruppers fokus, der vi har
kunnskap om hvem som har snakket om hva.
Representerte personas, basert på hvem
som har deltatt i aktivitetene:

Ungdomsskoleeleven
Den kommunalt ansatte
Den unge voksne
Den godt voksne
Hen som mottar hjelp fra kirkens bymisjon
Ungdommen med flyktningbakgrunn
Næringsaktøren
Den eldre
Studenten
Den med ekstra behov
Barnefamilien

Den yngste
Fageksperten
Medlemmet i kommunale råd
Den som føler at hen ikke passer inn
Den engasjerte klimaforkjemperen
Den pårørende
Den engasjerte plan-medvirkeren
Forkjemperen for lokalt næringliv
Den eldre bidragsyteren
Den digitalt frustrerte
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Kunnskap om dataen
Som en del av analysen, er kunnskapen om dataen vi har hentet inn fra medvirkningen
viktig å ta med i betraktning. Selv om det er hentet inn mange innspill, har innspillene ulik
kvalitet, og det er ikke alltid vi kjenner til konteksten noe er sagt i.

Figuren viser størrelsesforhold i antall innspill fordelt på kvalitet*. I
analysen er innspillene vektet etter kvalitet, slik at vi er sikre på å få
frem ulike perspektiver.

255

innspill høy
kvalitet

332

innspill medium
kvalitet

*Medvirkningsdataen er sortert etter metode som er brukt, og graden av kontekst
vi kjenner til. Anonyme påstander og utsagn uten kontekst sorteres eksempelvis
med lavere kvalitet enn intervjuer gjort av en fagperson.

Innsamling av innsikt

Funn og håndtering

Medvirkning i en innsiktsfase er ikke statistikk, men forsøker heller å synliggjøre mange ulike perspektiver på tvers av grupper og
ståsteder. Funnene fra tidlig fase i planprosessen er tolket og analysert både basert på tellinger og en gjennomgang av alle
innspill sortering i ulike kategorier, i tillegg til at man har sett innspillene på tvers av temaer. #kategoriene som nevnes kan brukes
til å gå inn i innspill knyttet til spesifikke funn, eller jobbe videre med å få et mer detaljert bilde av noen tema eller funn.

Slik er funnene beskrevet:

Tittel og nummer på funnet
Hvilke #Kategorier innspillene er tolket inn under

Fordelt i tre deler:

Temaer knyttet til miljømessig bærekraft
Temaer knyttet til sosial bærekraft
Temaer knyttet til økonomisk bærekraft

Beskrivelse av funnet

Funnene er beskrevet på en oppsamlende måte, basert på
utgangspunktet for innspillet. Under ser du eksempler på
omskrivinger, basert på typen svar folk har gitt.
Uttykk for tanker om situasjon: "Mange er opptatt av.."
Ønsker for fremtiden: " tema x og y er noe som opptar mange"

Hvilke grupper som særlig har
uttrykt dette

Forslag til strategier: "Noen foreslår.."
Konkrete forslag: Presenteres som eksempler
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Oversikt funn del 1
-Miljømessig bærekraft

Funn - del 1, miljømessig bærekraft
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Funn #1

Funn #2

Funn #3

Bevissthet og senking av terskler for å
redusere forbruk.

Mobilitet som et relativt spørsmål - 15
minuttersbyen versus kollektiv

Klimatiltak engasjerer - på ulike nivå

#Gjenbruk/resirkulering, #Bærekraft
#Kunnskap om bærekraft #Deleløsninger

#15-minutters byen #Kollektivtilbudet #Sykling og
tilrettelegging

#Kildesortering/Søppel, #Kollektivtilbudet, #Klimatiltak,
#Bærekraft, #Luftkvalitet og miljø

Byens kollektivtilbud engasjerer, og et billigere og
bedre kollektivtilbud foreslås som strategi og
løsning av mange. Videre beskrives det å kunne
ha tilbud i nærmiljøet som et viktig premiss for en
god hverdag, og et kollektiv- og mobilitetsystem
som gjør det enkelt å forflytte seg dit man skal.

Det er lettere å snakke om egne bidrag, og
vanskelig å kunne nok om hva som trengs for å få
ned de store utslippene. Personlig frihet satt opp
mot store, begrensende tiltak som påvirker
mange er en vanskelig avveing, særlig når mange
ikke opplever at de har god kunnskap om
konsekvenser.
Parkering versus bilfritt er eksempelvis både en
Klimadiskusjon og en diskusjon om en
inkluderende by. Forslagene er like mange som
spørsmålene, men det er noe som opptar mange.

Folk i alle aldre peker på utfordringer og løsninger
knyttet til forbruk og gjenbruk. Mange foreslår at
denne typen klimatiltak, eksempelvis
deleløsninger, bør være tilgjengelig der man bor,
både for å redusere forbruk og som sosialt tiltak

Demografiske grupper:
Ungdom er særlig opptatt av matsvinn og
klesforbruk

Demografiske grupper:
Barnefamilien, den godt voksne, den klimaengasjerte, den eldre

Demografiske grupper:
Teknologi-entusiasten, ungdomsskoleeleven, den eldre,
barnefamilien, den unge voksne

Funn - del 1, miljømessig bærekraft

Funn #4
Et felles ansvar og behov for byens
arealressurser - naturen og kystlinja
#Steder å bade, svømme #Grønnstruktur #Bevaring
#Nær-natur

Funn #5
Mat, bruk av matjord og lokal produksjon
trenger mer fokus
#Matproduksjon og matsvinn #Matjord

Nærnaturen, kystlinja, badeplassene,
Trondheimsfjorden. Unge og gamle uttrykker et
ønsker om å ta vare på naturen, og mange voksne
engasjerte peker på ansvaret vi har for
biomangfoldet. Natturressursene er også viktige
for folks livskvalitet, og bevaringen argumenteres
for fra mange ulike hold.

Fra utbyggingsproblematikk til identitet knyttet til
matbyen Trondheim. Dyrking i by, matkultur,
identitet. Ungdommene er veldig opptatt av
matsvinn. Engasjerte voksne skriver om
nedbygging av matjord og boligpolitikk. Her løftes
det frem mange ulike løsninger.

Demografiske grupper: Den eldre, barnefamilien, den god
voksne, ungdomsskole-eleven, den yngste

Demografiske grupper:
Ungdom, den unge voksne, den klima-engasjerte
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Oversikt funn del 2
-Sosial bærekraft
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Funn - del 2 , sosial bærekraft

Funn #1
Både unge og gamle trenger å føle
mestring, og føle seg som en ressurs, og
kunne delta i samfunnet.
Føle mestring, Mestring på skolen, Kunne bidra, Frivillighet
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Funn #3

Funn #2
Møteplasser for alle og steder å gå til
#Aktivitetsparker og offentlig rom #Idrettsanlegg #Uformelle
møteplasser #Inkludering #Attraktive nærmiljø
#Generasjonelle møteplasser, # Læringsarenaer #Bydelshus
#bydelskafe #Offentlige møteplasser

Hvordan kan vi feire mangfold?
Utenforskap/inkludering på ulike
arenaer i livet

#Inkludering #Uformelle møteplasser #Uformelle fritidstilbud
#ungdomsklubber #Arbeid & integrering #Universell utforming
#Mindre ulikhet

Noe av det som går igjen blant de som uttrykker
et savn, er ønsket om å høre til, og være en del av
noe, et fellesskap. Mange beskriver også
relasjonene til de rundt seg som svært viktige for
egen hverdag, eller mangelen på nære relasjoner.
Naboskap, jobbfellesskap eller fritidsaktiviteter er
også arenaer det henvises til, både for dem som
har, og ikke har dette.

Etter isolasjon og lite sosial omgang uttrykkes det
behov for møteplasser for ulike grupper, og dette
er en overlegent viktig tema for barn, unge og
studenter. Eldre er også opptatt av dette, men på
andre

Utenforskap og inkludering beskrives på mange
ulike måter, og ofte i kombinasjon med de ulike
arenaene hvor dette oppleves. Studenter, for
ungdom, i arbeidsmarkedet, på boligmarkedet.

Demografiske grupper:
Alle

Demografiske grupper:
Alle

Demografiske grupper: Den pårørende, den med ekstra behov,
ungdommen med flyktning-bakgrunn, studenten, den eldre,
barnefamilien, hen som mottar hjelp

Funn - del 2, sosial bærekraft

Funn #4
Dagens boligpolitikk skaper
utfordringer på ulike plasser
#Boligmarked #Bolig #Eldreomsorg #Fortetting/hyblifisering

Fra utfordringen med å skulle ha råd til å bo, til
eldre som skal klare seg hjemme alene så lenge
som mulig. Vi bør tenke nytt om det å bo gjennom
alle livsfasene.

Demografiske grupper:
Hen som mottar hjelp, barnefamilien, studenten, den eldre

Oversikt funn

Innsamling av innsikt

Funn - del 3
Funn #1
Tjenesteyter og samskaper - Ulike
forventninger til tjenestetilbudet
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Funn #2

Funn #3

Ansatte opplever at det vil kreve ny og annen
kompetanse når kommunen må jobbe på nye
måter for å realisere kommune 3.0.

Næringsaktører etterlyser at kommunen
setter retning

Tilpassede tjenester, eldreomsorg, Ressurser til tjenester

Samarbeid og samskaping, Teknologi og innovasjon,
Kompetanse

"Bærekraft(forbruk, energi etc)", Teknologi og innovasjon

"Digitalisering versus bemanning
- Lillebror versus bestemor. Ansatte fokuserer på
ressursene vi har til rådighet;
ressursmobilisering , ny og andre måter å
samarbeide på, utnytte ressursene vi allerede
har (samskaping) "

Ansatte trekker frem kompetanse som et viktig
tema, både i egen arbeidshverdag, og som en del
av diskusjonen om hva kommunen skal prioritere
fremover.

Utdypende tekstbeskrivelse av funn mangler i
denne versjonen

Demografiske grupper:
Den eldre, den pårørende, den ansatte, den med ekstra
behov, den frivillige organisasjonen

Demografiske grupper:
den ansatte

Demografiske grupper:
Næringsaktøren, den frivillige organisasjonen, Teknologi-
entusiasten

Funn - del 3
Funn #4

Nye former for samarbeid og
innovasjonspartnerskap blir stadig
viktigere
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Funn #5

Funn #6

Attraktiv by for de som bor her

Bredde i synet på kommunens rolle
fremover

Levende sentrum, Attraktive nærmiljø, Skolemiljø

Ressurser til tjenester, Samarbeid og samskaping

Utdypende tekstbeskrivelse av funn mangler i
denne versjonen

Utdypende tekstbeskrivelse av funn mangler i
denne versjonen

Det er stor bredde i hvordan folk og grupper ser
på kommunens rolle. Stikkord her handler om
hvilke tjenester kommunen tilbyr versus hva folk
mener de trenger, kommunens rolle i inkludering
og demokratiet, samskaping som nye måter å
samarbeide på og fordele roller på.
Mange er opptatt av at kommunen skal sette
retning og lede ann, mens andre mener også at
kommunen flere steder burde lage mer rom for
folk, gi tillit og ha færre rammer.

Demografiske grupper:
Næringsaktøren, den frivillige organisasjonen, Teknologi-
entusiasten, Den ansatte, den klimaengasjerte,
ungdomsskole-eleven, studenten

Demografiske grupper:
Næringsaktøren, studenten

Demografiske grupper:
Alle

Samarbeid og samskaping, entreprenørskap

Medvirkningsdata og bruk
For å kunne nyttegjøre seg av medvirkningen som gjøres, på tvers av prosesser, er det
dokumentert, lagret og sortert store mengder data som danner grunnlaget for denne rapporten.
Om du ønsker å se nærmere på medvirkningsdataene eller ønsker å bruke materialet som
underlag for nye prosesser, kan du be om tilgang til innsiktsdatabasen.

Kategorier: Under hvert funn finner du noen
nevnte kategorier. Disse finner du igjen i innsiktsbasen, og
gjør det mulig å dypdykke litt mer inn i innspillene som er
gitt, knyttet til de ulike temaene. Det samme gjelder de
demografiske gruppene, og de ulike aktivitetene.

Om metodene og modellene
Innsiktsbase - Trondheimsløftet er testet ut
som en del av planprosessen for ny
kommuneplan, og baserer seg på
erfaringene gjort med digital medvirkning i
kommunens Smartby-arbeid.
Modellen deles åpent med andre kommuner
og aktører, og utviklingsarbeidet er en del av
norske kommuner felles satsing på økt
kompetanse rundt digital medvirkning.
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