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2 Forord
Områdeløft Saupstad-Kolstad er statens og Trondheim kommunes felles satsing i denne bydelen. Satsingen
skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Målet er at barn og unges kompetanse skal
styrkes og at Saupstad-Kolstad skal være en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter for
deltakelse. Saupstad-Kolstad skal være en bydel som fremmer livskvalitet og helse, og det skal være høy
kvalitet på infrastruktur og offentlige rom i bydelen.
Satsingen har en velferdspolitisk begrunnelse, og skal bidra til å løse bydelens spesielle utfordringer. De
største utfordringene er knyttet til levekårsmessige forhold, læringsmiljø og læringsresultater ved skolene,
demografi og sosiale og fysiske forhold. Bydelen har også et relativt svakt næringsgrunnlag. Disse
utfordringene er beskrevet og utdypet i rapporten ”Status Saupstad-Kolstad”, som formannskapet
behandlet 5.februar 2013 (PS 0020/13).
Forutsetningene for å nå målene er gode:
Det er i 2012 gjennomført et bredt medvirknings- og kartleggingsarbeid.
Områdeprogrammet har god forankring i bydelen, og det er lokal tilslutning til de mål og strategier
som programmet trekker opp.
Arbeidet har nødvendig forankring i kommunen både administrativt og politisk.
Det er etablert et tett samarbeid med viktige fagmiljøer som SINTEF, IMDI og Husbanken.
Arbeidet inngår som en del av en statlig satsing på utsatte boområder i Oslo, Bergen og Trondheim,
og finaniseres blant annet gjennom årlige bevilginger fra KRD.
Områdeprogram for Saupstad-Kolstad er et strategisk dokument som skal være styrende for innsatsen i
bydelen de neste fem til syv år. Det fastlegger mål og strategiske hovedgrep, samt organiseringen av
arbeidet. Programmet redegjør også for økonomi og ressursbruk.
Områdeprogrammet er ikke juridisk bindende etter plan- og bygningsloven, men er et faglig
styringsdokument som skal:
Være retningsgivende for offentlige tiltak og satsinger i bydelen.
Være retningsgivende for utarbeidelsen av offentlige planer i bydelen og behandling av andre
innsendte planer.
Legge grunnlaget for rullerende handlingsplaner som implementeres i økonomiplan og budsjetter.
Synliggjøre felles målsettinger og legge grunnlaget for samarbeid mellom offentlige, frivillige og
private aktører i bydelen.
Programmet bygger på sentrale samfunnsmål i kommuneplanen, politiske vedtak i saker som omhandler
Saupstad-Kolstad, føringer fra staten og innspill fra bydelen selv. Til grunn for områdeprogrammet ligger en
omfattende kartlegging av bydelen, og en bred medvirkningsprosess, der aktører innenfor kommune,
frivillighet, borettslag og ulike fagmiljøer har bidratt.
Områdeprogrammet er geografisk avgrenset til de to skolekretsene Saupstad og Kolstad unntatt
Husebyområdet. Denne avgrensning er foreløpig og vil kunne endres hvis man finner det hensiktsmessig da
det er naturlig å se områdeprogrammet i sammenheng med utviklingen av nærområdene.

Morten Wolden
kommunaldirektør
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3 Bakgrunn og føringer
Flere initiativ og vedtak både nasjonalt og kommunalt danner grunnlaget for Områdeløft SaupstadKolstad.

Gjennom behandlingen av PS 0309/11 Områdeløft Saupstad-Kolstad vedtok formannskapet
29.11.2011 igangsettingen av et forprosjekt for Områdeløft Saupstad-Kolstad. Forprosjektet har
utredet, forberedt og forankret et framtidig områdeløft i bydelen, samt etablert det nødvendige
beslutningsgrunnlag for strategiske valg og framtidige satsinger.
I PS 145/12 Arbeid med levekårsutjevning i Trondheim vedtok bystyret 27.09.2012 at:
Saupstad-Kolstad skal prioriteres for langsiktig, sosialt og fysisk områdeløft som følge av
forprosjektets statusrapport og forslag til strategisk utviklingsplan for området. Erfaringer
fra områdeløft Saupstad – Kolstad skal benyttes som grunnlag for prosess og tiltak i andre
soner med levekårsutfordringer.

5.februar 2013 behandlet formannskapet forprosjektets statusrapport (PS 253923/12), og fattet
følgende vedtak:
1. Formannskapet tar rapporten Status Saupstad-Kolstad til orientering og legger den til
grunn for strategiske valg og framtidige satsinger i bydelen.
2. Formannskapet slutter seg til de vurderinger som er gjort i saken. Det fremmes en sak
for bystyret våren 2013 om etableringen av et langsiktig og helhetlig områdeprogram
for Saupstad-Kolstad.
3. Formannskapet ber om at områdeprogrammet har spesiell fokus på
a. Behovet for å utvikle et læringsmiljø som øker elevenes læringsresultater.
b. Behovet for å styrke levekårene i bydelen.
c. Behovet for større mangfold i boligsammensetningen.
d. Behovet for å etablere gode og attraktive møteplasser.
e. Behovet for å utvikle en inkluderende bydel med like muligheter til deltakelse for alle.
4. Formannskapet ber om at områdesatsingen forankres i kommunens ordinære planverk,
og at det legges opp til bred horisontal og vertikal sektorinnsats og nært samarbeid med
beboere, organisasjoner og andre lokale medspillere i det videre arbeidet.
Formannskapet behandlet 03.04.13 Kommunal- og regionaldepartementets forslag til forskrift om
tilskudd til bolig-, by- ogområdeutvikling.
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4 Hva er områdeløft
Områdeløft blir gjerne omtalt som en egen metodikk eller angrepsmetode. På Husbankens
hjemmesider beskrives metodikken på følgende måte:
Områdeløft innebærer en langsiktig satsing basert på gjensidig og forpliktende samarbeid
mellom kommunen og Husbanken. Områdeløft skal bidra til gjennomføring av et helhetlig,
varig, og lokalt forankret områdeutviklingsarbeid, i en utvalgt del av kommunen. Basert på
lokale utfordringer kan både fysiske og sosiale tiltak gjennomføres.
Internasjonalt anses "områdeløft" som en viktig metode for å snu en negativ utvikling i utsatte
områder. Det som også kan sies å kjennetegne områdeløftsatsinger er at man arbeider på «tvers»
av fag, sektorer og forvaltnings enheter. Videre er det viktig at arbeidet er lokalt forankret og at det
tar utgangspunkt i beboernes egne opplevelse av kvalitet. Områdesatsinger og områdeløft handler
om bevisst og planmessig styrking av livsvilkår og utviklingsmuligheter for byens befolkning.
Innsatsen kan ha sitt utspring i ulike typer utfordringer. Som oftest er dette utfordringer knyttet til
segregasjon, økt sosial polarisering og levekår. Denne type problemer er sammensatte og
kompliserte og krever helhetlige, langsiktige og tverrfaglige virkemidler som griper ut over ren
sektorpolitikk.
Regjeringen peker i Soria Moria erklæringen på at områdesatsing er et aktuelt virkemiddel for å
bedre levekårene for utsatte grupper. Hovedstadsmeldingen (St.meld 31 2006-2007) legger også
mye vekt på områdesatsing som et godt og effektivt virkemiddel for å møte utfordringer knyttet til
levekårsproblemer og geografiske forskjeller i levekår i urbane områder. Staten har etablert en egen
tilskuddsordning for denne satsingen.
Områdesatsinger og områdeløft er godt kjente og utprøvde virkemiddel innrettet mot utsatte
boområder i storbyer. Slike satsinger er gjennomført - og pågår - i Norden og i en rekke andre land
og betraktes ofte som samtidens innovasjon i byplanlegging. Det har gjennom de siste tiår vært en
økning av bruk av områdesatsinger som virkemiddel i europeiske land. Det er flere forhold som har
medvirket til økningen1:
Tro på at egenskaper ved boområder påvirker livssituasjon og muligheter for sosial
mobilitet.
Erfaring med at økonomiske og sosiale forskjeller øker og at tradisjonelle politiske
virkemidler ikke er tilstrekkelig for å hindre en slik utvikling.
Tradisjonelle virkemidler anses ikke som kostnadseffektive for å nå utsatte målgrupper.
Sosiale og økonomiske problemer i boområder øker i styrke.
Områdesatsing som virkemiddel er ikke et tillegg, men et supplement til generelle velferdsordninger
og individrettede offentlige tjenester. Britisk forskning2 konkluderer med at områdesatsinger ikke
har potensial til å være annet enn et nyttig supplement til generelle politiske satsinger. Ut fra den
britiske konteksten har områdesatsinger to vesentlige roller å spille:
For det første å forbedre effektiviteten til den generelle velferdspolitikken gjennom å frembringe
bedre samarbeid mellom aktørene. Gjennom områdebaserte satsinger muliggjør man ofte en mer
helhetlig og sektorovergripende tilnærming til problemer som er preget av geografisk
1

Brofoss og Barstad (2006). Internasjonale erfaringer med områderettede tiltak i storbyer. En litteraturstudie. SSB notat 2006/56.
Statistisk sentralbyrå
2
Smith, Gillian R. (1999). Area-beased Initiatives: The rationale and options for area targeting.
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konsentrasjon. Den helhetlige tilnærmingen nødvendiggjør og frembringer samarbeid internt i
offentlig sektor og mellom privat sektor, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.
For det andre kan de frembringe mer innovative fremgangsmåter og arbeidsmetoder som kan
overføres til den generelle velferdspolitikken. Suksessrike områdesatsinger kan således fungere som
piloter innen velferdspolitikken, gjennom at de gir rom for nytenkning og at det eksperimenteres
med nye samarbeidsformer, arbeidsmetoder, typer tiltak og virkemidler lokalt. Dette er erfaringer
som kan overføres til andre områder.
Direkte tilskudd fra områdesatsingen er altså ikke aktuelt for å styrke og forbedre lovpålagte
tjenester, som den enkelte innbygger ved behov har et juridisk krav på. Disse skal uansett ytes, og
det er et ansvar for tjenesten selv å sørge for at den er tilgjengelig og tilpasset ulike målgruppers
behov. Dette vil også gå fram av en egen forskrift om områdeløft i Norge, som er ute til høring. Der
heter det at statlig tilskudd til områdeløft skal gå til tiltak som ellers ikke ville blitt igangsatt. Det
heter også at tilskuddet ikke kan brukes til å dekke løpende driftsutgifter eller løse kommunale
oppgaver som er pålagt ved lov.
Ut fra forskning og erfaringer både internasjonalt og nasjonalt, om hva som fungerer og hvilken
rolle en områdesatsing bør ha, vil det være naturlig at Områdeløft Saupstad-Kolstads rolle er å:
Bidra til samhandling, samarbeid og samordning på tvers av fag og sektorer.
Bidra til dialog, kommunikasjon og lokal forankring og medvirkning i forbindelse med all
offentlig virksomhet.
Bidra til kompetanseutvikling og læring. Utvikle og utprøve nye arbeidsmetoder og ideer.
Bidra til felles virkelighetsbilde og felles målsettinger for bydelen.
Bidra med analyser, kunnskap og fakta som grunnlag for innsats og prioriteringer.
Være katalysator og tilrettelegger.
Brofoss og Barstad (2006) sin gjennomgang av litteratur og forskning på områdesatsinger i Europa
viser at det er særlig tre elementer som må ligge til grunn for å oppnå positive effekter:
Tiltakene må være brede nok til å kunne påvirke mange problemskapende faktorer
samtidig.
Befolkningen i områdene må være delaktige.
Satsingen må være samordnet med den generelle politikken på strukturelt nivå.
Dette er forhold som det vil være stor fokus på i områdesatsingen i Saupstad-Kolstad.
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5 Visjon og hovedmål
I nært samarbeid med aktører i bydelen er det utarbeidet visjon og fire hovedmål for
områdesatsingen i Saupstad-Kolstad. I tillegg foreslås effekt- og resultatmål. Målene skal være et
verktøy for planlegging og styring av innsatsen. De presiserer hva man ønsker å oppnå, skaper felles
forståelse og motivasjon, og avgrenser programmet og tiltakene. Målene er også viktige når man
skal evaluere og vurdere i hvilken grad man har lyktes med satsingen eller ikke.
De fire hovedmålene uttrykker programmets og programeierens ambisjoner. De er tilstrekkelig
overordnet til at de gir en god begrunnelse for innsatsen, men ikke mer generelle enn at
realiseringen til en viss grad kan tilbakeføres til områdeprogrammet.
Effektmålene angir effekt av innsatsen og tiltakene for beboere og brukere. Disse bygger opp under
hovedmålene og er konkrete og tidsbestemte.
Resultatmål angir de konkrete måltall og egenskaper som skal være oppnådd ved realiseringen av
programmet. Resultatmålene er knyttet til kvalitet, kostnad og tid, i noen tilfeller supplert med
andre relevante parametere. Resultatmålene er programmets konkrete leveranser og vil bli
utformet og innarbeidet i økonomiplan og kommunebudsjett.
Det er lagt vekt på at det skal være en klar sammenheng mellom de utfordringene som er kartlagt
og beskrevet i dokumentet ”Status Saupstad-Kolstad” og programmets mål. Prosjekter lykkes når
de fører til effekter som er i tråd med målene og de behovene som var utløsende for satsingen.
Områdesatsingen har et sterkt fokus på evalueringer og utvikling av indikatorer og metoder for å
måle resultater av satsingen. Erfaringer og resultater skal kunne dokumenteres og synliggjøres. I
dette ligger også at den direkte samfunnsnytten skal dokumenteres. Det skal gjennomføres såkalte
nullpunktmålinger ved oppstart av de ulike tiltakene, og det vil bli etablert konsistente
måleparametere som kan gi nødvendig informasjon om mål og resultatoppnåelse.

5.1 Visjon
Saupstad-Kolstad, attraktiv og mangfoldig.

5.2 Hovedmål
1. I 2020 er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
2. I 2020 har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i møtet med
framtidas utfordringer.
3. I 2020 er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy
kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
4. I 2020 er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til
deltakelse.

5.3 Strategiske hovedgrep
Målene skal nås gjennom syv strategiske hovedgrep, som også gir uttrykk for områdesatsingens
verdigrunnlag.
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5.3.1 Helhetlig og tverrsektoriell innsats
Med helhetlig menes at fysiske, sosiale og kulturelle forhold ses i sammenheng. Det forutsetter at
rådmannen etablerer en arbeidsform der både faglig og økonomisk planlegging av tiltak ikke
begrenses av snevre, sektorielle interesser.
Områdeprogrammet inneholder både tverrsektorielle og sektorielle tiltak. Utstrakt samarbeid
mellom ulike forvaltningsledd i kommunen er nødvendig. Områdeprogrammet støtter opp om
kommunens ordinære planverk samtidig som det skal styrke tema som blir særskilt prioritert i
områdeløftsatsingen. Tverrsektoriell satsing innebærer også samarbeid mellom ulike
forvaltningsnivå, kommune- fylkeskommune – stat , og med private interessenter.

5.3.2 Styrket sektoransvar
Sektoransvarsprinsippet innebærer at hver sektor klart definerer tiltak som følger av gjeldende
planer så vel som supplerende tiltak for å nå målene for områdeprogrammet. Sektorene har ansvar
for å bringe aktuelle tiltak inn i en samordnet, økonomisk handlingsdel og økonomiplan.

5.3.3 Langsiktig og varig innsats
Langsiktig innsats innebærer at områdeprogrammet pågår over flere år, minimum fire år i henhold
til inngått avtale mellom Trondheim kommune og Husbanken.
Områdeprogrammet skal som hovedprinsipp skje innenfor kommunens budsjettrammer. Statlige
tilskudd fra Husbanken kommer i tillegg for å bidra til ekstraordinære tiltak på grunn av
områdeløftsatsingen. Programmets langsiktighet skal synliggjøres gjennom forankring i kommunens
økonomiplan.
Tiltak som er av varig karakter, skal implementeres i ordinær drift. Alle prosjekter og tiltak som
støttes av Husbanken skal ha en forutgående plan for gevinstrealisering og implementering,
utarbeidet av basisorganisasjonen.

5.3.4 Lokalt forankret innsats
Kartlagte ønsker og behov hos lokalbefolkningen og hos frivilligheten danner sammen med
kommunens prioriteringer grunnlaget for satsinger og tiltak i områdeprogrammet.
En effektiv og god gjennomføring av satsingene i områdeløftet betinger nær dialog og samarbeid
med lokale aktører, private og frivillige organisasjoner og grupperinger. Gjennom å mobilisere
lokale krefter i så stor grad som mulig skal eierskap hos innbyggere, private og offentlig aktører
styrkes. Formalisering av samarbeidsstrukturer er vesentlig for å sikre at disse er bærekraftige også
etter at den særskilte områdeløftsatsingen er over.
Det er en utfordring å nå frem til og engasjere de svakeste gruppene, slik at de kan ha innflytelse på
prosesser som skjer lokalt. Minoritetsgrupper fra ikke-vestlige land er særlig utsatt i så måte. Denne
problemstillingen skal vies særlig oppmerksomhet. Målet er et inkluderende samfunn som åpner for
deltakelse på en likestilt og likeverdig måte.

5.3.5 Fokus på ressurser og muligheter
Områdeprogrammet skal fokusere på, og basere satsingen på de positive ressurser og muligheter
som finnes i befolkningen og i eksisterende strukturer i området.
Dette utgangspunktet presiseres fordi det er lett å forsterke problemorienteringen i bydeler med
særlige levekårsbaserte utfordringer. I Saupstad - Kolstadområdet er det mange enkeltpersoner og
miljøer som kan bidra til gode resultat.
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5.3.6 Fokus på kompetanseutvikling og læring
Områdeprogrammet skal være en kilde til utvikling, eksperimentering og læring. Erfaringer fra
områdeprogrammet kan legge nye føringer for organisering av tjenestene i byen der dokumenterte
resultater fra områdeløftet tilsier at dette vil være positivt.
Metodikk, erfaringer, kunnskap og nettverk som områdeprogrammet benytter seg av og resulterer
i, skal systematiseres for å kunne benyttes i andre bydeler med levekårsutfordringer.
Videreformidling og læringsarenaer for kunnskap og nye arbeidsmetoder skal etableres og sikre at
erfaringer videreføres, og at det skapes varige effekter av satsingen.
Evalueringer, dokumentasjon og kunnskapsoverføring benyttes som grunnlag for videreformidling.

Saupstad skistadioen.
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6 Hovedmål 1
I 2020 er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
Levekårsundersøkelsene i 2000 og 2011 dokumenterer betydelige levekårsutfordringer i SaupstadKolstad. Bydelen kommer dårligst ut i Trondheim på tre sentrale levekårsvariabler; inntekt, lav
utdanning og uførestønad. Bydelen kommer spesielt dårlig ut når det gjelder uførhet. 10,3 prosent
av befolkningen mottar uførestønad mot 4,1 prosent i kommunen som helhet. I tillegg kommer
bydelen dårligere ut enn gjennomsnittet i Trondheim på andre levekårsvariabler, som
arbeidsledighet, attføring, arbeidsavklaring og valgdeltakelse. Arbeidsledigheten er på 5,5 prosent
mot 3,8 prosent i kommunen som helhet. Antall husstander som lever under fattigdomsgrensen3 er
15,6 prosent mot 8,1 prosent i kommunen som helhet.
Tilknytning til arbeidslivet
Tilknytning til arbeidsmarkedet er den viktigste faktoren som forklarer forskjeller i levekår mellom
individer og grupper i Norge4. I hvilken grad man er i risikosonen for å pådra seg store
levekårsproblemer er svært avhengig av den enkeltes tilknytning til arbeidsmarkedet. Mange
velferdsstatlige rettigheter er knyttet opp til arbeidslivet. Det er derfor en sentral målsetting å satse
på økt sysselsetting, spesielt i innvandrerbefolkningen. I Handlingsplan for integrering og
inkludering av innvandrerbefolkningen (2006-2007) er da også sentrale mål for inkludering knyttet
til innvandrerbefolkningens arbeidstilknytning. Å øke sysselsettingen av innvandrere vil ikke kun
innvirke på inntektsulikheten, men derigjennom også på boligsegregeringen. Dette fordi
økonomiske forskjeller er den viktigste faktor for å forklare hvor innvandrerbefolkningen bosetter
seg 5.
Helse
Både internasjonalt og nasjonalt er det påvist at folk med lav utdanning og lav inntekt har
systematisk dårligere helse enn folk med høyere utdanning og inntekt. Denne sammenhengen
omtales ofte som sosial ulikhet i helse. Ut fra dette kan man anta at befolkningen i Saupstad-Kolstad
har større sannsynlighet for dårlig helsetilstand enn i byen som helhet. Tiltak på områdenivå for å
legge til rette for et helsefremmende lokalmiljø og en helsefremmende livsstil vil kunne gi
befolkningen en bedre helse.
Befolkningssammensetning
Bydelen har demografiske utfordringer man ikke ser i andre bydeler. Folketallet har gått ned de
siste 25 årene. Antallet barnefamilier er merkbart redusert. I samme periode har både folketall og
antall barnefamilier økt betydelig i Trondheim kommune. Andelen innvandrere har økt mer enn i
resten av kommunen. Holder man Husebyområdet utenfor, er andelen innvandrere i skolekretsene
Saupstad og Kolstad 29,4 prosent, mot 6,8 prosent i Trondheim kommune. Andelen etnisk norske
innbyggere har gått ned. Konsentrasjonen av barn med innvandrerforeldre og voksne innvandrere
gir utfordringer knyttet til språkutvikling, læringsarbeid og deltakelse.
Lokalsamfunn
Beboerne på Saupstad-Kolstad uttrykker at de lever i et godt nærmiljø. De forteller at de trives, og
at folk i resten av byen ikke vet hvor godt det er å bo på i området. Idrettslag og aktive borettslag
blir særlig framhevet, og trygge uteområder sees på som viktig for barnas trivsel. Et godt nærmiljø
hvor man kjenner og trives med sine naboer og lokalmiljø er viktig for helsen og gir en god
3

Inntekt under fattigdomsgrensen er her utledet fra EUs lavinntektsdefinisjon, der inntekt per forbruksenhet lik eller under 60 prosent av
nasjonalt nivå tilsvarer lavinntekt.
4
Barstad og Kirkeberg (2003). Levekår og ulikhet i storby. Utredninger til Storbymeldingen, del 2.
5

Ibid
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plattform i livet. For områdeløft er det naturlig å støtte opp om de gode kreftene i bydelen, og sikre
at flere har forutsetninger og anledning til å delta i lokalsamfunnet og frivillig sektor.
Kommuneplanen
Kommuneplanens samfunnsdel har som mål at husholdningene i Trondheim skal ha mulighet til å
skaffe seg forutsigbar inntekt gjennom egen innsats. Det er også et mål å bidra til at innbyggere
med minoritetsspråklig bakgrunn raskt kommer inn i arbeidslivet. I tillegg slås det fast at sosiale
helseforskjeller skal reduseres. Videre sier kommuneplanen at Trondheim skal ha en boligpolitikk
som utjevner sosiale forskjeller, og at kommunen skal tilrettelegge nye boområder for mennesker i
ulike aldersgrupper, inntektsgrupper, med ulikt funksjonsnivå og med ulik kulturbakgrunn.

6.1 Effektmål
Arbeidsdeltakelsen i området har økt.
Arbeidsledigheten i området er på nivå med resten av byen.
Gjennomsnittsinntekten i området øker mer enn byen generelt.
Foreldrene i området behersker norsk språk.
Foreldredeltakelsen i idrettslagene og frivilligheten for øvrig har økt.
Flere deltar i kulturaktiviteter, organisert idrett og annen fysisk aktivitet.

6.2 Forslag til tiltak/tilbud
Etablere nye tilpassede tiltak til personer med en særlig vanskelig situasjon på arbeidsmarkedet.
Etablere nye tilbud innenfor naturopplevelser og fysisk aktivitet.
Sikret at alle foreldre med barn i barnehage eller barneskole har tilgang til norskopplæring ved
behov .
Etablere selvstyrte likemannsgrupper (seniorkraft, barselgrupper etc).
Styrke kulturtilbudet, eksempelvis fra den kulturelle spaserstokken.

Kolstad kirke. FOTO: Ole Kr.Lundereng
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7 Hovedmål 2
I 2020 har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i
møtet med framtidas utfordringer.
Elevenes levekårsbakgrunn bidrar til å forklare mange av forskjellene i læringsresultater mellom
skoler i kommunen. Barnehager og skoler i Saupstad-Kolstad har derfor betydelige utfordringer
knyttet til å øke elevenes læringsutbytte. Utfordringene er generelt store knyttet til språkutvikling.
Dette skyldes både at deler av den minoritetsspråklige befolkningen i bydelen mangler tilstrekkelig
språkkompetanse i norsk, men og at elever med norsk etnisk bakgrunn har levekårsrelaterte
utfordringer knyttet til læring.
Kommuneplanen
Kommuneplanens samfunnsdel slår fast at kompetanseutvikling og livslang læring skal være en
mulighet for alle, og at barn og unge skal oppleve trygghet i hjem, barnehage, skole og fritid.
Samfunnsutviklingen i kunnskapssamfunnet bygger på kreativitet, kunnskap og innovasjonsevne.
Derfor har det stor betydning hvordan barn og unge opplever sine opplæringsløp og hvordan
barnehage og skole løser sitt samfunnsoppdrag som utvikler av kunnskapsmessig, sosial og kulturell
kompetanse. Trondheim kommune ønsker å understøtte barns iboende læringslyst, og samtidig
legge til rette for livslang læring. Samarbeidet mellom barnehager og skoler, mellom skoleslag og
mellom skole og næringsliv, styrker gjennomføringen av hele grunnopplæringen. Barn og unge skal
få praksisnær opplæring, hjelp til å utvikle skaperglede og fokus på entreprenørskap, samt at de skal
være aktive i miljøarbeid og i utviklingen av Trondheim som bysamfunn. Voksne som trenger
etterutdanning skal gis muligheter til å skaffe seg et nytt grunnlag for selvstendighet og inntekt.
Barns levekår og oppvekstmiljø påvirker utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet og får
konsekvenser for helse i voksen alder. Trondheim kommune vil bekjempe fattigdom og satse
målrettet på å trygge alle barns oppvekstvilkår. Den beste investering mot fattigdom er utdanning.
Det skal arbeides for at flest mulig fullfører skole og utdanning, og derved styrke voksnes
muligheter for å klare seg selv gjennom egen inntekt.

7.1 Effektmål
Flere foreldre ser betydningen av at barna er i barnehage.
Barnehager og skoler er så attraktive at flere etnisk norske foreldre ønsker
barnehage/skoleplass i bydelen.
Alle barn er sikret et norskspråklig barnehagemiljø slik at de har tilstrekkelig språkkompetanse i
norsk ved skolestart.
Elevenes grunnleggende ferdigheter er styrket, spesielt i norsk.
Videreutvikling av skoleaksen har bidratt til at grunnskolene og Heimdal videregående skole i
enda større grad enn i dag oppfattes som en ressurs for bydelen.
Flere barn, unge og foreldre engasjerer seg og er aktive i bydelens kultur og fritidstilbud.

7.2 Forslag til tiltak/tilbud
Mottaksgruppene for nyankomne, minoritetsspråklige elever flyttes til bydeler med lavere
andel innvandrere, og som kommer gunstigere ut med hensyn til levekår.6
6

I politisk sak 145/12 ble det vedtatt at dette tiltaket skulle vurderes.
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Fremme en bystyresak med forslag til framtidig skolestruktur i området som bidrar til å
redusere levekårsutfordringene ved skolene i bydelen slik at læringsutbyttet styrkes.
Utarbeide en plan for samarbeid, samhandling og felles funksjoner mellom ungdomsskole og
videregående skole sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Etablere kulturskolesenter i bydelen.
Innføre foreldrekurs på alle skoler og barnehager i området.
Foreldre til ettåringer i bydelen inviteres til gratis ICDP foreldregruppe (International Child
Development Programme.)
Sikre at personalet i barnehagene har høy kompetanse i norsk som andrespråk og i
grunnleggende ferdigheter.
Ansette minoritetsrådgivere for å styrke skolenes arbeid rettet mot minoritetsspråklige elever
og foresatte.

Huseby skole. FOTO: Ole Kr.Lundereng
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8 Hovedmål 3
I 2020 er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert
boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
Det har gjennom mange år utviklet seg en sterkere bevissthet rundt sammenhengen mellom det
fysiske miljøet og det sosiale livet i et samfunn. Bygningsmiljøer, arkitektur, uterom og infrastruktur
har stor betydning for det sosiale livet i en bydel. Denne bevisstheten må ligge til grunn når man
planlegger eller vurderer bygging av nye boliger eller forbedringer av det fysiske miljøet.
Boligsammensetning
Saupstad-Kolstad har en ensartet og homogen boligsammensetning. Studier har påvist at
levekårsmessig forhold og fysiske og boligstrukturelle forhold kan påvirke hverandre gjensidig
negativt. Den fysiske boligpolitikken har betydning for fordeling av levekår. Ulike bygningstyper og
områdekvaliteter tiltrekker seg husstander av forskjellig størrelse og med ulik sosioøkonomisk
bakgrunn. I saken ”Arbeid med levekårsutjevning” vedtok bystyret i 2012 at i soner med ensartet
boligsammensetning og ugunstige levekår skal ny boligbygging tilrettelegges slik at den supplerer
det eksisterende boligtilbudet. En mer sammensatt og mangfoldig boligstruktur i Saupstad-Kolstad
kan øke befolkningstallet og bredden i befolkningssammensetningen.
Arealbruk og tilgjengelighet
Bydelen er planlagt på 1960-tallet og bygget ut etter datidens prinsipp om trafikkseparering og
differensiering. Dette er arealkrevende, og store arealer kan i dag vurderes for annen bruk.
Veisystemet generelt danner barrierer mellom boligområder og tilgrensende bydeler. Mange
opplever at dette gir dårlig tilgjengelighet mellom naboområdene.
Senterområdet
Senterområdet er dårlig tilrettelagt som møteplass for bydelens befolkning. Området preges av
store parkeringsarealer, lite grønt og få møteplasser. Bygningenes plassering og utforming gjør at de
danner en barriere mot bydelsparken og de store områdene på østsiden med skoler, svømmehall og
idrettsanlegg. Et mer attraktivt senterområde, eventuelt supplert med økt antall beboere, vil trolig
styrke handelen og vitalisere næringslivet i området. Dette vil også kunne gi positive virkninger for
omliggende områder. Det er viktig at senterområdet med torg, planlagt i reguleringsplan fra 2008
gjennomføres.
Kommuneplanen
Kommuneplanen sier at et av kommuneplanens hovedmål er at Trondheim skal være en
bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig. Kommuneplanen sier også at Trondheim skal ha
en fysisk byutforming som fremmer livskvalitet og helse. Kommuneplanen slår fast at man skal
motvirke ensidige bomiljø og legge til rette for et mangfoldig boligtilbud.

8.1 Effektmål
Saupstad-Kolstad har et attraktivt senterområde med gode møteplasser.
Saupstad-Kolstad er en bydel med variert boligstruktur og beboersammensetning.
Saupstad-Kolstad har funksjonelle grøntarealer for opphold og aktivitet.
Saupstad-Kolstad har et trafikkmønster som ivaretar trygghet, effektiv arealbruk og gode
forbindelser med omliggende områder.
De grønne aksene i området er styrket og vitalisert.
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Skoleaksen er ivaretatt og videreutviklet

8.2 Forslag til tiltak/tilbud
Etablere et attraktivt og vitalt torg med fellesfunksjoner i senterområdet.
Styrke tilgjengeligheten mellom senterområdet og bydelsparken gjennom inngrep i eksisterende
bygningsmasse.
Oppgradere bydelspark og felles uteoppholdsplasser.
Realisere boligpotensialet i gjeldende reguleringsplan for Saupstad senterområde.
Utrede og synliggjøre potensialet for arealbruksendring, ny bebyggelse og transformasjon med
sikte på nye og varierte boliger.
Gjennomføre pilotprosjekt for å vise potensialet ved installering av heis i eksisterende
blokkbebyggelse.
Styrke kontakten mellom boligområdene på tvers av hovedveinett gjennom fysiske tiltak.
Vurdere struktur og lokalisering av skoleanlegg.
Etablere hovedsykkelruter i og mellom bydelen og omkringliggende områder.
Undersøke mulighet for å gjeninnføre togstopp øst for Saupstadringen, vist i reguleringsplan fra
1974.

Saupstad senter. FOTO: Ole Kr. Lundereng
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9 Hovedmål 4
I 2020 er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med møteplasser og
muligheter til deltakelse.
Gode møteplasser
Saupstad-Kolstad har få attraktive og tilgjengelige møteplasser. Det er et sterkt ønske om å få
etablert en storstue, et kultursenter eller ny idrettshall i bydelen. De frivillige lagene og
organisasjonene peker på dette som et av de største behovene. Mangel på gode møteplasser lokalt
hindrer sosial samhandling og gjør det vanskelig å utvikle et fellesskap som kan styrke bo- og
oppvekstmiljøet på tvers av generasjoner og etnisk bakgrunn.
Integrering
Idretten forteller om et omvendt integreringsproblem. Etnisk norske barn faller fra. Samtidig slår
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor fast at innvandrernettverkene mangler i det
institusjonelle samarbeidet på Saupstad-Kolstad. Mye av det arbeidet som gjøres blant frivilligheten
har en klar ”norsketnisk” profil, i den forstand at aktiviteter innenfor tradisjonelle norske
institusjoner tilrettelegges og tilbys etniske minoriteter. Etniske minoriteter selv synes i liten grad å
ta del i forming av disse aktivitetene. Lokalsamfunnsaktørene har vært opptatt av, og har delvis
lykkes i å øke etniske minoriteters deltakelse gjennom å redusere individuelle deltakelsesbarrierer,
mens det institusjonelle samarbeidet med minoritetsnettverk er bortimot fraværende.
Manglende samarbeidsstrukturer
Det finnes ingen etablerte og helhetlige samarbeidsstrukturer mellom de lag og foreninger som
finnes i bydelen. Det finnes heller ingen koordinerende instans. Det samme er tilfelle med offentlige
tjenester. Dette fører til mange overlappende aktiviteter, konkurrerende tilbud og dårlig utnyttelse
av ressursene og den samlede kompetansen. Et eksempel på dette er ordningen med leksehjelp,
der fire ulike aktører har et slikt tilbud. Det er behov for mer samarbeid og koordinering, uten at det
har karakter av overstyring eller kontroll. Det er aktuelt å etablere en felles arena hvor man kan
utveksle informasjon, erfaringer og ideer, og hvor samarbeid drøftes eller planlegges. Det trengs en
arena hvor man kan lære av hverandre og som også kan bidra til et godt samspill mellom frivillige og
offentlige aktører. Dette vil styrke den sosiale kapitalen.
Omdømme og stolthet
Mange beboere i bydelen er opptatt av å motarbeide det de mener er myter om bydelen og et
ufortjent dårlig omdømme. De mener det er viktig at det bygges opp stolthet over egen bydel. Som
en del av dette
er det viktig å finne fram til en tydelig og positiv stedsidentitet, og konsekvent og målrettet bygge
opp rundt denne. Et risikomoment ved områdesatsinger er at selve utvelgelsen av et område kan
svekke områdets omdømme ytterligere. Dette kan gjøre det vanskelig å få til positive prosesser. For
områdesatsingen i Saupstad-Kolstad vil bevisstheten rundt dette være svært viktig.
Kommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel understreker at ulike arenaer skal tilrettelegges for mangfoldet i
befolkningen ( Kommuneplanen sier også at Trondheims innbyggere skal delta i byens utvikling,
både når det gjelder beslutninger som angår dem, og som deltakere i politiske og frivillige
organisasjoner. Planene har som mål at Trondheim skal være en mangfoldig og inkluderende by der
det er godt å bo som innvandrer. Videre står det i kommuneplanen at for de fleste eldre er
ensomhet og isolasjon en større bekymring enn dårlig økonomi. Trondheim kommune vil at byens
eldre både skal føle seg sikre på å få nødvendige tjenester, og samtidig få hjelp til å oppleve aktivitet
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og samvær, kultur og natur, selv når helsa svikter I 2020 skal Trondheim være en god by å bli
gammel i.

9.1 Effektmål
Barn og unge opplever gode oppvekstvilkår og like muligheter til aktivitet og utfoldelse.
Det er tatt i bruk nye møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter i bydelen.
Bydelens sosiale kapital er styrket gjennom mer dialog, samarbeid og koordinering, på tvers av
grupper og kulturer.
Foreningslivet og frivilligheten er styrket.
Lokal ledelse og engasjement er styrket.
Innbyggerne har god tilgang på informasjon om aktiviteter og tilbud.
Ungdomstilbudene på Saupstad-Kolstad oppleves som attraktive og inkluderende.
Den flerkulturelle og flerspråklige kompetansen og deltakelsen er styrket både i det offentlige
og i organisasjoner og foreninger.
Det er lagt til rette for at beboere som av helsemessige eller andre grunner trenger hjelp kan
delta i ulike ativiteter.

9.2 Forslag til tiltak/tilbud
Utvikle felles informasjonskanal i bydelen.
Etablere samarbeidsutvalg på tvers av virksomheter.
Etablere Bibliobox.
Etablere ”Nye Saupstad bydelskafé”.
Etablere aktivitetsanlegg med mulighet for uorganisert aktivitet.
Etablere kultursenter, kulturskole og idrettshall.

Revegården, Midteggen borettslags grendehus og kontorlokaler. FOTO: Ole Kr.Lundereng.
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10 Ressursbruk og økonomi
Områdeprogrammet støttes gjennom årlige bevilgninger fra KRD, kap. 581, post 74 ”Tilskudd til
bolig-, by- og områdeutvikling”. Den statlige satsingen skal bidra til å bedre de fysiske omgivelsene,
stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke negativ utvikling i et område. Tilskuddet skal
bidra til å forbedre bomiljøet og løse lokale utfordringer i boligområder. I statsbudsjettet heter det
også at tilskuddet gis til prosjekter som kan vare over flere år. Det er naturlig å anta at statens
tilskudd trappes opp gjennom programperioden som varer i fem til syv år.
Krav til egenandel vil framgå av en egen forskrift som er under utarbeidelse. Sannsynligvis vil krav til
egenandel bli fastlagt til 50 prosent av tiltakets kostnader. Forskriften vil også understreke at
egenandelen skal komme i tillegg til kommunens bidrag i form av lokaler, driftsmidler mv. I tillegg vil
forskriften kreve at tilskuddet skal gå til tiltak som ellers ikke ville blitt igangsatt. Det kan ikke brukes
til å dekke løpende driftsutgifter eller løse kommunale oppgaver som er pålagt ved lov. Det vil også
gå fram av forskriften at kommunene kan tildele tilskuddet videre til boligselskaper, frivillige
organisasjoner og interesseorganisasjoner.
Det er Husbanken som forvalter tilskuddsordningen for staten. Husbanken gir tilskuddet til
kommuner som kan disponere over midlene på egne vegne. Kommunene skal imidlertid forplikte
seg til et langsiktig utviklingsarbeid og samarbeid med Husbanken. Områdeløft Saupstad-Kolstad er
allerede forankret i en eksisterende, bred boligpolitisk samarbeidsavtale mellom Trondheim
kommune og Husbanken Midt-Norge.
Rammer og ressurser
Finansiering av områdeløft Saupstad-Kolstad vil altså kreve en egenandel fra Trondheim kommune.
I tillegg vil det være nødvendig å trekke på merkantile ressurser, kompetanse og støtte i
linjeorganisasjonen og i rådmannens fagstab. Slike bidrag vil bli konkretisert og avklart før
programstart. Denne ressursinnsatsen vil sammen med kommunens egenandel bli synliggjort i
ordinære budsjetter og i økonomiplanen. Dette sikrer nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet i
områdesatsingen.
Erfaringene fra England viser at bruken av midler i områdesatsingene må samordnes med de
generelle overføringer til, og virkemiddelbruken i, områdene. Hvis midlene skal skape effekter
kreves det at tilskuddsmidlene ikke medfører kutt i den ordinære ressursbruken lokalt. Evalueringer
fra England viser også at dårlig samordning mellom ulike myndighetsnivåer og sektorer skaper
vanskeligheter i overgangen fra gode tiltak til ordinær drift etter at områdemidlene fases ut. Dette
reduserer mulighetene for å oppnå gode varige resultater. Dette er også en av grunnene til at
finansiering og ressursbruk forankres i kommunens budsjett og økonomiplan, og at arbeidet skal
forankres i sektorene og samordnes med den ordinære virksomheten.
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11 Organisering og struktur
Områdeløft er en tilnærming til helhetlig utvikling av et geografisk område hvor storsamfunnet
observerer en utvikling av levekår som går i retninger samfunnet ikke er villig til å akseptere.
Erfaringer fra områdeløft i Oslo (Grorud) og Bergen har vist at måten områdeløftet organiseres på
er avgjørende for å sikre varige effekter og unngå at positive initiativ dør ut når prosjektet er over.
Ifølge erfaringer fra Oslo er det viktigste å være bevisst på at ting tar tid. Spesielt sektorsamordning,
som er en essensiell del av et områdeprogram, er en tidskrevende prosess som involverer mange
mennesker. Grunnet at en områdesatsing tar så lang tid og omfatter så mange ulike sektorer og
tiltak, er det også viktig å ha tydelige strukturer og ansvarsfordeling i programledelsen . Videre er
det avgjørende at programmet har god forankring og kobling til det ordinære sektorarbeidet . Det
er en kompleks lederutfordring å jobbe med områdeutvikling, og samordning er blant det viktigste
for en programleder . Det er også viktig å få på plass felles terminologi og gjennomgående
språkbruk i programmet, samt å etablere en tydelig styringsstruktur der ikke altfor mange
medvirker.

11.1 Prinsipper for områdeløft
Basert på erfaringer gjort i andre byer og kunnskapen som er utviklet gjennom forprosjektet for
øvrig har Trondheim kommune definert en liste med prinsipper som vil legge føringer for
organiseringen av programmet.
I kapittel 5.3 er det redegjort for seks strategiske hovedgrep for å nå målene i områdeprogrammet.
Disse hovedgrepene legger viktige føringer for hvordan man kan organisere områdeløftet ved å
peke på behov for samarbeid,langsiktighet, likeverdig deltagelse, lokal forankring, helhetlig satsing
og kompetanse.
Nettopp fordi områdeløftet skal være en kilde til utvikling, eksperimentering og læring, hvor fokus
ligger på ressurser og muligheter som allerede finnes i bydelen, vil organiseringen av områdeløftet
kunne utfordre den offentlige tilstedeværelsen i bydelen mer generelt. Dette betyr at man i
programperioden må sikre et nødvendig handlingsrom til å utfordre etablerte strukturer og
praksiser. Videre bør Trondheim kommune være forberedt på at erfaringer fra områdeløftet kan og
bør legge nye føringer for organiseringen av tjenestene i byen der dokumenterte resultater fra
områdeløftet tilsier at dette vil være positivt for ressursbruk og tjenestekvalitet.

11.2 Organisering for utvikling og læring
Det er identifisert en rekke forhold som synes å ha betydning for å lykkes med et områdeløft7:
Aktørene kan føle tillit, stolthet, engasjement og trygghet.
Arbeidet kjennetegnes av åpenhet, samarbeidsorientering, toleranse og autonomi.
En utviklingsorientering i jakten etter løsninger.
Disse kriteriene samsvarer godt med forskning på lærende organisasjoner, som peker på mange av
de samme kjennetegnene8:
7
8

NHD (2011) Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon.
Garvin, Edmondson og Gino (2008) Is your’s a learning organization? Harvard Business Review .
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Støttende læringsmiljø: Psykologisk trygghet, anerkjennelse av ulikhet, omfavnelse av nye
ideer og tid til refleksjon.
Konkrete læringsprosesser: Systemer og systematikk for innsamling, analyse og deling av
informasjon.
Forsterkende lederskap: Aktivt lyttende, diskuterende, vise i ord og handling at støttende
læringsmiljø er viktig.
Dimensjonene over synliggjør et behov for en organisering som balanserer behov for styring og
kontroll mot behovet for åpenhet og fleksibilitet i møtet med komplekse problemstillinger. Videre
betyr en læringsorientert tilnærming til områdeløftet også at man trenger metoder for evaluering
som fanger opp innovative tilnærminger og løsninger som utvikles.
For å skape en god balanse mellom målstyring og utviklingsorientering legges det opp til en
kombinasjon av ulike styringsverktøy / metoder:
Den strukturelle rammen bygger på tanken om program- eller porteføljestyring av
prosjekter. Styrken i denne tilnærmingen er at programmet utvikler felles normer for
kvalifisering av enkeltprosjekter, samtidig som hvert enkelt prosjekt kan beholde en relativ
autonomi så lenge grunnleggende krav til kvalitet og retning er på plass. I tillegg til
mekanismer for å kvalifisere prosjekter inn og ut av programmet, vil programmet også bidra
til å heve kvaliteten i det enkelte prosjektet gjennom å synliggjøre hva et prosjekt må gjøre
for å gå fra en fase til en annen (for eksempel fra forstudie til forprosjekt, eller fra
forprosjekt til hovedprosjekt). Programmet skal med andre ord ha en lav terskel for å
forfølge interessante ideer, samtidig som ikke alle ideer nødvendigvis har livets rett.
I områdeløfttilnærmingen legges det stor vekt på lokalt forankret innsats, og fokus på
ressurser og muligheter. Dette krever en prosessuell tilnærming til utviklingsarbeidet der
det jobbes med å avklare problemstillinger som kan anerkjennes gjensidig av programmet
og innbyggerne. For å få til den brede medvirkningen som områdeløftet legger opp til vil det
således være nyttig å bygge på ideer og verktøy for aksjonsforskning, der man legger vekt
på deltagerbaserte prosesser mellom likeverdige aktører. I aksjonsforskning skapes
kunnskap mellom aktørene gjennom praktisk utprøving.
Utviklingsorienteringen i områdeløftet krever en tilnærming til evaluering hvor man
kombinerer en mer tradisjonell tilnærming til evaulering med andre metoder som gir en
større grad av åpenhet og mulighet for å utvikle målbildet. Her vil områdeløftet legge til
grunn prinsipper for utviklingsorientert evaluering (eng. developmental evaluation)9.
Utviklingsorientert evaluering har vist seg særlig kraftfull der det ikke finnes en fastlåst
modell som skal forbedres (formativ evaluering) eller testes (summativ evaluering). Ikke
minst er denne tilnærmingen særlig relevant der det er snakk om sosiale innovasjoner og
hvor løsninger vokser frem og endrer seg over tid.
De strategiske hovedgrepene som ligger til grunn for områdeløftet, samt kravene til en organisering
for læring stiller krav både til programledelsen og til metodekompetansen til de som skal inngå som
ressurspersoner i det operative arbeidet. Ikke minst blir det viktig at hovedfokus blir på prosjektene
og tilrettelegging for en prosjektgjennomføring i tråd med prinsippene over. Da perspektivene til
dels reflekterer ulike tankesett, vil det være en styrke for programmet at programledelsen ivaretas
av to ulike nøkkelpersoner som har utfyllende kompetanse. For å ivareta bredde og kapasitet i
programledelsen opprettes to nye stillinger som skal ivareta det operative arbeidet. Engasjementet
vil i første omgang vare ut 2016 i tråd med kommunens samarbeidsavtale med Husbanken. På
grunnlag av prinsippene om deltakelse og forankring lokalt er det viktig at programledelsen er sterkt
tilstede i bydelen.

9

Patton, Michael Q. (2010) Developmental Evaluation. Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use. The Guilford Press
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11.3 Programorganisasjon og roller
Bystyret er oppdragsgiver og vedtar mandat, program og handlingsplaner for områdeløftet.
Programstyret er programeier, ansvarlig for overordnet ledelse av programmet, fatter beslutninger
og avklarer spørsmål og problemstillinger av overordnet og prinsipiell karakter, samt sikrer
forankring i linjen og opp mot politisk nivå.
Programledelsen sikrer at arbeidet organiseres og ledes i tråd med mandat, fatter beslutninger som
ikke er av overordnet og prinsipiell karakter og har det daglige operative ansvaret for programmet.
Programledelsen rapporterer til programstyret, sørger for kontinuitet og framdrift og har ansvar for
oppgaveløsning innenfor rammene av mandatet. Her inngår også å utarbeide nødvendig
beslutningsgrunnlag for programstyret.
Arbeidet innenfor programmet skal gjennomføres i tråd med de strategiske hovedgrepene i kapittel
5.3. Dermed blir det spesielt viktig at innsatsen forankres lokalt gjennom at de ulike aktørene i
bydelen medvirker i utviklingen av programmet og i prioriteringen av ulike prosjekter, samt at
programmets sentrale partnere involveres i forhold til kompetanseutvikling og læring.
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Språksky av alle innspill og forslag forprosjektet har mottatt fra bydelen i 2012.
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