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Overbygningen i Trondheim



Oppvekst og utdanning

Vi må jobbe i riktig rekkefølge!

1. Hvor vil vi? Om betydningen av felles langsiktige mål og strategier.

2. På hvilken måte skal vi komme dit? Om kulturbygging, relasjoner og felles språk.

3. Hva vil gjøre det enklere for oss å nå fram? Om bygging av dynamiske strukturer, 

arena, system og verktøy.

4. Hvordan vet vi om vi lykkes? Om evaluering, analyse og oppfølging.

Svarene på disse spørsmålene må kommunen som eier gjennom god prosesskvalitet 

utarbeide i fellesskap med enhetsledere og representanter for ansatte.



(Udir.no) 



Oppvekst og utdanning

Hvorfor gjør vi det vi gjør? 
Hvordan vet vi om vi er på riktig vei?

Aktivitet

Resultat

Effekt

Målbare indikatorer og 

ikke-målbare 

indikasjoner

Eiernes forventning

Nysgjerrig på gevinstrealisering? Les mer på 

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-

tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/gevinstrealisering/

Planlegging

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/gevinstrealisering/


Vi må vite hva som er 
behovet før vi kan vite 
hva som er riktig 
løsning



Ulike måter å styre på

Dialog om 

resultater og 

prosesser

Delegering

Rapportering på 

resultat og prosess

Formell styring

Delegering 

Målprosesser og 

rapporteringsprosesser

Delegering, lav styring.

Leder er alene hjemme

Læringslogikk

Telle og fortelle
Forvaltningslogikk

Telle
Forvaltningslogikk

(Roald, 2010)



Illustrasjon: Hentet 14.03.22 fra utkast til KPS



Mål 

Ansatte som jobber med tjenester til barn og 

unge 0-18 år og deres familier skal legge til rette 

for at barn, unge og familier er medskapere i 

planlegging, utvikling, beslutning og evaluering 

av praksis, samt: 

● fremme barn og unges helse, trivsel og 

læring i inkluderende fellesskap

● være medskapere av mangfoldige 

møteplasser som er tilgjengelig for alle

● samarbeide på tvers av faglige og 

organisatoriske grenser til beste for barn, 

unge og familier

● fremme en bærekraftig praksis til beste 

for barn, unge og familier
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Resultatvurderinger (rapporterer på 2021)

Grunnlag for Årsberetningen, Kvalitetsmeldingen, 
revidering av Enhetsavtalen og neste års HØP. 

Enhetsavtaler (avtale for 2023)

(revidere ift vedtatt HØP)

Enhetsavtalen omfatter felles resultatmål og 
tjenestespesifikke enhetsmål. Avtalen skal 
være et verktøy for enhetens planlegging og 
styring av virksomheten og for vurderingen 
av måloppnåelse og resultater. Avtalen 
inngås for en fireårsperiode, med en årlig 
justering.

Årsberetning (rapporterer på 2021)

Dette er kommunenes lovpålagte rapportering som 
beskriver økonomi og aktiviteter for foregående år. 
Årsberetningen rapporterer i hovedsak på 
måloppnåelse og vesentlige avvik fra HØP 2021. 

Ferdigstilles 11. mars

Handlings- og økonomiplanen 

(HØP) (plan for 2023)

Kommuneloven har bestemmelser som gjør 
økonomiplanen til den viktigste delen av 
kommunens sammenhengende plansystem. 
Grunnlaget for arbeidet med Handlings- og 
økonomiplanen er resultatsamtalene, 
årsberetningen og Kvalitetsmeldingen. 
Frister fra mars til september med 
ferdigstillelse i september.

Kvalitetsmeldingen (rapporterer på 2021)

Dette er kommunedirektørens årlige vurdering av kvaliteten på organisasjonens egen praksis. 
Kvalitetsmeldingen tar utgangspunkt i måloppnåelse og vesentlige avvik fra HØP 2022. 
Vurderingene i Kvalitetsmeldingen bygger på resultatvurderingene, resultatsamtalene og 
Årsberetningen.  
Ferdigstilles i mars/april

2022

I tillegg til “vanlig” drift skal 

tiltakene i årets HØP, 

satsinger og prosjekter 

realiseres/gjennomføres. 

Resultatsamtaler (rapporterer på 2021)

Grunnlag for Kvalitetsmeldingen, revidering av 
Enhetsavtalen og neste års HØP. 

Kommunalsjefenes styringsårshjul
I tillegg til resultatvurderinger, resultatsamtaler og 
Enhetsavtalen vil også kommunalsjefenes 
styringsårshjul omfatte involvering og prosesser 
med enhetsledere, stab og øvrige ansatte i 
kvalitetsarbeidet for oppvekst- og 
utdanningsområdet. Dette omfatter rapporteringer 
fra forrige år, realisering av årets planer- og 
styringssystemer og planer for neste år. 
Hele året

Årshjul 2022





(Gray, 2016)





Se etter alternativer
(Gray, 2016)



(Gray, 2016)

«Hvis det gir de andre 
mening, har du trolig gått 
glipp av noe…»

1. Flytt fokus bort fra din 
egen tro og dine egne 
antakelser

2. Vær nysgjerrig og utforsk 
andres tro og antakelser









(Illustrasjon: naturfag.no)



Kilde/ illustrasjon: practicalservicedesign.com



Forebygging av
radikalisering og

voldelig
ekstremisme



SLT

Et formelt samarbeid mellom Trondheim kommune
og Trøndelag politidistrikt

Mål: Samordne innsatsen til beste for barn og unge i Trondheim.

Hovedsatsingene er:
Forebygging av rus og kriminalitet for aldersgruppen 12 - 18 år
Forebygge Radikalisering og Voldelig Ekstremisme (hele befolkningen)
Forebygge Menneskehandel og Prostitusjon (hele befolkningen)
Forebygge Organisert kriminalitet

I tillegg kommer en rekke mindre prosjekter. 



Eksempler på mindre satsinger

Midtbyen Trygg og Trivelig

U23 - Voldsgjengangerprosjekt 18 - 25 år

LOS-prosjektet. Overgang barnetrinn-ungdomstrinn

Studentsamskipnaden - rusforebygging

Unge som selger bilder av sex

Forebygge bruk av Anabole Steroider



Hovedoppgaver SLT

• Ha oversikt over utfordringsbildet i Trondheim kommune

• Ha oversikt over de tjenester som kan bidra til endring

• Samordne innsatsen fra ulike tjenester der det er behov

• Samarbeid med alle aktører internt og eksternt

• Synliggjøre utfordringsbildet for kommunedirektør og politisk nivå

Se mer på https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/om-

kommunen/annet/prosjekter-fra-a-a/slt/

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/om-kommunen/annet/prosjekter-fra-a-a/slt/


Strategisk tilnærming i Trondheim

Veileder utgitt i 2014, 
revidert i 2022. 

Tiltaksplan utgitt i 2015 
sist revidert i 2020.
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Hovedstrategi: Avdekke tidlig - gå i dialog - mentorarbeid

Kontaktpersoner fra ulike virksomheter/etater: Trondheim kommune, Politi, PST, RVTS, 

Fylkeskommune, NTNU, Kriminalomsorgen, NAV.

Månedlig kontaktforum hvor politiet, RVTS, NAV, Fylkeskommunen, NTNU, Kriminalomsorgen 

samt kontaktpersoner fra Trondheim kommune (oppvekst, helse og velferd og kultur møtes for 

å sondere utfordringsbildet.

I tillegg dialog og samarbeid med DPS Tiller og Østmarka sykehus.

Målet med det brede samarbeidet er å sammen prioritere saker der vi er bekymret. “Å gi litt

ekstra!”
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På tvers i Trondheim kommune

● Motorer: SLT-koordinatorene.

● Ressurspersoner fra ulike enheter møtes ca hver andre måned for oppdatering 

på utfordringsbildet. Ressurspersoner må ha myndighet til å initiere tiltak og 

endring raskt ved behov.

○ Skoleeier, hver ungdomsskole, Barne- og familietjenesten, Kulturenheten, EM-feltet, Helse og 

Velferd, personaltjenesten, Trondheim Eiendom.

● Årlige samlinger for alle skoler (ungdomsskole, videregående skole, private 

skoler og NTNU). Målgruppe: Ressurspersonene vi benytter når vi har 

bekymring.
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På tvers i Trondheim kommune

● Ressurspersonene bistår med å finne ansatte som har en god relasjon til den/de 

som trenger oppfølging. Bidrar til å løse utfordringer på lavest mulig nivå.

● Radikaliseringskoordinator som gir råd og veiledning på hvordan det er klokt å 

tilnærme seg enkeltpersoner.

● Ofte underliggende utfordringer, psykisk helse, rus og annen kriminalitet. 

Erfaringsmessig vil mange gjerne snakke om sine tanker og ideologier. Vi ønsker 

å være undrende, og ikke fordømme eller forsøke å bagatellisere 

enkeltpersoners syn. Det kan bidra til at de trekker seg vekk, og i ytterste 

konsekvens blir mer radikalisert.
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På tvers i Trondheim kommune

● SLT-koordinatorene er ofte ute i skoler for å gi kunnskap og ta ned bekymring 

hos ansattgruppen, f.eks knyttet til trusler om skoleskyting.

● Når underliggende utfordringer avdekkes, kommer de personene vi har knyttet 

til oss både internt og eksternt til nytte. 

● Mange av de vi jobber med har mistet troen på offentlige myndigheter og 

hjelpeapparat. Det offentlige kan også være en del av fiendebildet. Hvis vi kan 

vise at vi raskt kan bidra med hjelp for helse, bolig, rus, jobb, skole osv, kan 

tilliten styrkes. 

● Siden 2014 har vi håndtert ca 65 enkeltpersoner av ulik alvorlighetsgrad. 

Aldersspennet er fra 14 - 60 år.
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På tvers i Trondheim kommune

● Mentorgruppe på 8 personer benyttes der bekymringen er særlig høy og gjerne i 

samarbeid med politiet og PST. 

● PST håndterer kun personer som er en trussel mot rikets sikkerhet. I dette 

arbeidet sitter de igjen med enkeltpersoner hvor restbekymringen kan være 

høy, men hvor de faller utenfor sikkerhetsmyndighetenes mandat. Disse 

håndteres av våre mentorer som har fått mye opplæring og som har kunnskap 

via sitt arbeid som er relevant. 

● Mentorene er alle ansatt i ulike kommunale enheter, forespurt på grunnlag av 

personlig egnethet, kompetanse og interesse for feltet. Møtes hver måned og har 

flere samlinger pr. år med caserelatert tilnærming. 

● Egen psykolog som bistår med debrief og samtaler, samt relevant oppdatering 

på utviklingsbildet.
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Oppvekst og utdanning

Takk for oppmerksomheten!


