
Kommunal kollaps – til å unngå?

Er radikal innovasjon svaret?



Mørke skyer



Krise nå? Nei, men den kommer. 
Liten kriseforståelse….



Demografi eldrebefolkningen

Handlingsrommet 
vårt



kristiansand.kommune.no

Demografi. Hva er dette?

1,48



Utenforskap
Andel uføre i aldersgruppen

Tall fra 2021(SSB):
● 3600 i alderen 

18-34 år i 
Trondheim



Store sosiøkonomiske forskjeller
Gjennomføring vg skole 2018-2020, fordelt på foreldrenes utdanningsnivå
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank/FHI

https://khs.fhi.no/webview/


kristiansand.kommune.no

Veksten i antall eldre i Trondheim



kristiansand.kommune.no

Hvor mange helsearbeidere mangler vi?

12 000 nå

30 000 i 2030 *

60 000 i 2040*



Kultur, planverk, ledelse – men er 
det nok?

● Etablere planverk, system
● Kraftsamlinger – ledelse og 

innovasjon
● Ledelsesskolen, innovasjons-

kultur, definere oss som del av 
IØS

● Innbyggerinvolvering –
samskaping – nye arenaer

● Innovasjonsfond til ansatte

● Innovasjonsfond skoler/UE
● Universitetskommune
● Deltakelse i store EU-prosjekter 

+CxC
● Og mindre (0-24) - våge
● Bærekraftssenter/FN
● Treningsarenaer  - Saupstad
● Lekeplasser og playgrounds, 

åpenhet og deling



Fortidens virkemidler løser ikke dette

Trenger helt nye grep

Utfordre
- Siloene
- Lovgivning (rettighetslovgivning)
- Finansieringsløsninger - missions





http://www.youtube.com/watch?v=fnx3PVFosaE


Delprosjektene 
Tidlig innsats på 

Brundalen

Brundalen barnehager, Brundalen skole, BFT Østbyen,  HVK Falkenborg

Kulturenheten, Politiet, NAV Falkenborg

Veien til førerkortet Uteseksjonen, Politiet, ABES trafikkskole

Stødig start

BFT Østbyen (ressursteam Tverrfaglig team med:

Helsesykepleier, sosialfaglig, barnevernfaglig, jordmor, lege, fysioterapeut, 

og helsesekretær)

St.Olavs v/Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, HVK Falkenborg

Som de andre
BFT Omsorgsenheten, BFT Lerkendal 

Kirkens bymisjon

På egne ben, men ikke 

alene

BFT Omsorgsenheten , NAV Lerkendal 

HVK Lerkendal, BFT Lerkendal, BFT Heimdal

Flyktningefamilien i 

sentrum
INN, Nav Lerkendal, Flyktningehelseteamet, Kirkens bymisjon

Fritid for alle barn

og unge
Nav Lerkendal, BFT Lerkendal, BFT Heimdal, HVK Lerkendal

Praktisk grunnskole
Trondheim voksenopplæringssenter, avd Grunnskole ungdom på Heimdal 

vgs, Nav Falkenborg, INN, Omsorgsenheten, Trøndelag fylkeskommune



“Den støtten vi har fått gjennom dette prosjektet, har vært med på å forandre livet vårt…” - Trondheim kommune

“Den støtten vi har fått gjennom dette 

prosjektet, har vært med på å forandre 

livet vårt…”

Småbarnsmora fikk møte 

Nav i barnehagen: - Det ble 

redningen
I barnehagen visste de nærmeste hvordan det sto til med mor og 

barn, fordi hun var åpen og fortalte.

Dermed fikk hun konkret og effektiv hjelp.

“Det har gitt oss tilbake stoltheten over 

hjemmet vårt, over familien vår, og 

jentene føler samhørighet med vennene 

sine og kan igjen be dem hjem til seg”, 

skriver mora, som har fått støtte til blant 

annet møbler og klær gjennom Pilot 0-

24. “Jeg vet helt ærlig talt ikke hvordan 

det hadde vært med oss nå, om vi ikke 

hadde mottatt denne støtten”, avslutter 
hun i brevet.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyhetssaker/2022/den-stotten-vi-har-fatt-gjennom-dette-prosjektet-har-vart-med-pa-a-forandre-livet-vart/


Tidlig innsats Brundalen 

1.000 000 kr september 2021 - september 2022

45 familier og 100 barn/ungdommer har fått 
tidlig innsats og koordinert hjelp

Dette har kosta kommunen 1.000 000 ektra som 
har gått direkte til innbyggerne. 

Pengene blir insentiver til å samarbeid. 





Å bety noe

Oppveksten min er unik og ekstrem, men 
resultatet av den med rus og kriminalitet er 
dessverre ikke unik. Men nå har jeg fått mulighet 
til å bruke livserfaringen min til noe vettugt

- Kim Søderlund.

Tillit bygges best utenfor kontorets fire vegger
- prosjektleder for Stødig start, barnevernspedagog Marte Finseraas. 

Foto: Knut Okkenhaug, Nidaros



Relasjoner, tillit og handling

Enkeltvedtak 

Kvitteringer 

Utbetalingssystem 

Sosialhjelp 

Husbanken 



InnbyggereForskere 

Ansatte 

1. Hva betyr innbyggernes modell for innbyggerne?
2. Hva betyr innbyggernes modell for de som jobber med 

målgruppa?
3. Hvordan gjøre innbyggernes modell bærekraftig?




