
Fo
to

: C
ar

l-
Er

ik
 E

ri
ks

so
n

Områderettet arbeid i Trondheim kommune; 
Områdeløft Saupstad-Kolstad 

- status og utfordringer
- hva bør regjeringen bidra med ?

v/Leder Marte Løvik,leder i Bystyrets helse-og velferdskomitè, Trondheim,
på erfaringskonferansen om områderettet arbeid i levekårsutsatte bydeler, Oslo 2. mars 2017.



Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020
”Attraktiv og mangfoldig”

Bystyret har i samarbeid med staten initiert et områdebasert utviklingsarbeid langs en tidsakse 
på tvers av alle fagområder, og dette skal baseres på aktive medvirkningsprosesser i bydelen.

Bystyret ønsker at 
områdeinnsatsen skal bidra 
til at alle steder i 
kommunen oppleves som 
gode steder å bo og vokse 
opp.



Livskvalitet og helse
Barn og unges 

kompetanse for framtida

Bærekraftig bydel 
med høy kvalitet

Møteplasser og deltakelse

4 hovedmål for arbeidet 



Område-
program

Område-
utvikling

Tjeneste-
utvikling

Ressurs-
mobilisering

Viktige elementer i gjennomføring av områdeprogram for Saupstad- Kolstad 
2013-2020!



Status Tjenesteutvikling
Eks. tiltak som planlegges eller er i gang i bydelen:

●Lokalt folkehelsearbeid 
●Demokrati i praksis- valgfag i skolen
●Nye skoler
●Saupstad og Kolstad skoler er utvalgt til å bli 

universitetsskoler i Trondheim!
●Kulturskolesenter sør som skal bygge på de 

særdeles gode resultatene av områdeinnsatsen.
●Barnehageløft – satsing på musikk som verktøy i 

språkutvikling
●Vi og dem=oss : Ung leder, ressursmobilisering
●Gratis kjernetid i SFO
●Eldres boligpreferanser - danner 

utgangspunkt for satsing på aldersvennlig bydel
●Informasjonskanal i bydelen 
●Gjestebud
●Samarbeid med Frivilligsentralen om utvikling av

Bydelskafe slik at det er tilbud der hele uka.
●Overføringsverdi til andre bydeler 
●Åpen hall; Ungdomsråd og Kolstad Håndball

Fra Familiedag i bydelen; Områdeløft i 
samarbeid med Kolstad Fotball, 
Frivlligsentralen og “Kvinner Sammen”.



Saupstad og Kolstad blir 
universitetsskoler

Trondheim får to nye universitetsskoler. 

Skolene skal samarbeide tett med NTNU om forskning 

og utvikling. En spennende prosess fram mot 

samlokalisering i bydelen - og helt nytt skolelokale.

Kopling av områdeutvikling og
tjenesteutvikling; Her utvikles 
framtidens skole!



Alle ungdommer i bydelen er invitert til å 
delta: hvordan skal bydelen vår bli?

Folkemøter, planverksteder, undersøkelser, følgeforskning, innspillskasse, utstillinger, møter med ulike grupper på deres arenaer.



Samarbeidet mellom Trondheim kommunale kulturskole , 
Kolstad skole og Områdeløft Saupstad-Kolstad har resultert i at 
Kolstad skole i dag er den offentlige skolen i Trondheim som har 

flest elever i kulturskolen!

Adressa 29.09.2016: ”Hver tredje elev ved 
Kolstad skole går på kulturskolen….Kolstad 
skole har gått fra bunnivå til å bli den skolen i 
Trondheim med flest elever i kulturskolen.”



Status områdeutvikling
●Ny Heimdal Videregående skole  
●Ny barne- og ungdomsskole
●Ny stor idrettshall, elitehåndball
●Klubbhus for Kolstad Fotball
●Nærmiljøanlegget ”Møteplassen”
●Superbuss gjennom bydelen
●Oppgradering av gangveier 
●Kunst og lys i undergangene
●Plan for barnehagenes uteområder
●Mulighetsstudie, ny barnehage.
●Dalen park, bydels-/aktivitetspark
●Boligstiftelsen for trygdeboliger, 

opprusting av boliger og uteområder.
●Tiltak i samarbeid med Miljøpakken; 

snarveiprosjekter, Gang-og sykkelbro 
mellom Tiller og Saupstad.

●Møblering og oppgradering av torg ved 
kommersielt butikksenter

●Fornyelse av Bydelskafe.



 

Trondheim kommune vil sikre merverdi av alle investeringer, og 
har utviklet en strategisk plan for de offentlige uteområdene i 

bydelen



Trondheim kommune ønsker å benytte den statlige områdeløftstøtten til å forsterke kvaliteten og 
sammenhengene mellom alle gode initiativ og investeringer som pågår i bydelen. “Livet mellom husene” 
står i fokus!



Hva kan regjeringen bidra med ?

• Bidra til at staten framstår mer samordnet, og på denne måten 
arbeide systematisk sammen med Trondheim kommune om 
sammensatte utfordringer; samordnet finansiering av innsats som del 
av Områdeløft Saupstad-Kolstad.

• Sørge for direkte overføring av statsbudsjettets årlige 
områdeløftstøtte til Trondheim kommune, med klare retningslinjer 
for anvendelse. Unødvendig byråkrati bør unngås 

• Økt ramme for årlig gjennomføring av Områdeløft Saupstad-Kolstad, 
f.eks 10-15 millioner kr. pr. år i 2018, 2019 og 2020. 


