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Saksframstilling
Bakgrunn
Barnetråkkregistrering er et kartleggingsverktøy som registrerer barn og unges bruk av et bestemt
geografisk område, utført av barna selv. Norsk form utga våren 2010 veilederen Registrering av barn og
unges arealbruk. Barnetråkk har vært brukt av Trondheim kommune i forbindelse med konkrete
planoppgaver i flere år.
Tidligere vedtak:
Bystyret vedtok i møte 18.06.2009, sak 93/09 følgende:
’Bystyret ber Rådmannen legge fram en plan for Formannskapet om gjennomføring av
barnetråkkregistrering i heile Trondheim kommune. Bystyret ber også Rådmannen søke samarbeide
med universitets- og høgskolemiljøene i arbeidet med barnetråkkregistreringa’.
Saken omhandlet årsrapport for barnas representant 2008, arkivsak 09/11897. Det ble avgjort at
byplankontoret skulle følge opp vedtaket. Høsten 2009 utarbeidet en prosjektgruppe fra byplankontoret
og barnas representant premisser for gjennomføring av barnetråkkregistrering.
Krav og målsettinger
Miljøverndepartementets rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (vedtatt 1989 med oppjustert
veileder fra 2008, rundskriv T-2/08) forankrer vilkår om barns rettigheter for medvirkning i plansaker og
hjemler krav til utforming av barns uteområder. Gjennom disse retningslinjene kan det stilles krav om
erstatningsareal dersom det er konflikt mellom et areal der det er kjent at barn oppholder seg for lek og
uteaktivitet og ønske om utbygging/omdisponering av arealet.
Ungdommens bystyre (UBY) ønsker at barnetråkkregistrering skal foreligge når de gir uttalelser om
plansaker til behandling og høring. Byutviklingskomiteen i UBY har som målsetting at det gjennomføres
barnetråkkregistrering for hele Trondheim kommune.
Digitalisering
Gjennom samarbeidet Norge Digitalt er det utarbeidet en nasjonal kartdatabase, kart i skolen, for å blant
annet gjøre digitale karttjenester/GIS-tjenester tilgjengelig for skolebruk. Databasen har en løsning for
barnetråkkregistrering.
Grunnskolenes tilknytning til prosjektet
Barnetråkkregistrering er et verktøy som passer godt inn i kunnskapsløftets målsetting om at elevene skal
få bedre kjennskap til digitale verktøy, kart og nærmiljø i tillegg til kunnskap om medvirkning. For å oppnå
en større nytteverdi for skolene er det ønskelig å få et tettere samarbeid med skolene.
Prosess før gjennomføring
Våren 2010 ble et forprosjekt gjennomført der ulike metoder og ressursbruk ble prøvd ut.
Representanter fra byplankontoret, barnas representant, Ungdommens bystyre, HiST og NTNU deltok.
Erfaringer fra forprosjektet viste at metodikken måtte utbedres før kartlegging i hele kommunen, og at
prosjektet burde forankres bedre i skolene.
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Rådmannen har i samarbeid med fylkeskommunen søkt Miljøverndepartementet om utviklingsmidler til
oppstart av prosjektet. Dette ble avvist i juni 2010. Høsten 2010 ble det søkt om skjønnsmidler fra
Fylkesmannen. Dette ble avvist i desember. Midlene var ønsket til utvikling av metodikk,
informasjonsmateriell, database og videreføring av samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Rådmannen ser
fortsatt på prosjektet som viktig og vil videreføre prosjektet innafor tilgjengelige midler.
Nettverksamlingene er delt inn etter de fire bydelene. 11. april 2011 presenterte barnas representant og
byplankontoret prosjektet for rektorene i Østbyen. Prosjektet ble mottatt med positiv respons. Man ble
enige om å satse på digital barnetråkkregistrering for 5. trinn. Hver skole vil oppnevne en kontaktperson,
fortrinnsvis klasselærer, som inviteres til opplæring i kartsystemet kart i skolen før selve gjennomføringen.
Invitasjon er sendt ut til skolene og opplæring vil skje i starten av høstsemesteret 2011. Deretter vil
ressurser fra barnas representant og byplankontoret møte opp på skolene og i samarbeid med
kontaktperson på skolene være veiledere for barna under gjennomføring av registrering. Man satser på å få
gjennomført barnetråkkregistrering på alle barneskolene i Østbyen høsten 2011. Våren 2012 ønsker man å
møte opp på nettverksamling for neste bydel, for deretter å gjennomføre tilsvarende opplæring og
registrering med eventuelle endringer etter høstens erfaringer. Prosjektgruppa er åpen for å tilpasse
gjennomføringen i skolens undervisning.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker å fortsette med prosjektet Digital kartlegging av barnetråkk i Trondheim
kommune. Det er et mål at barnetråkkregistreringene resulterer i digitale kart med status som
aktsomhetskart i arealplanlegging og annet kommunalt planarbeid. Det er viktig å fortsette samarbeidet
med grunnskolene i Trondheim for å tilpasse barnetråkkregistrering til kunnskapsløftets krav om
medvirkning og kjennskap til kart og nærmiljø. Videreutvikling av metode vil også inngå i prosjektet.
Prosjektet foreslås gjennomført bydelsvis med oppstart på Østbyskolene høsten 2011. Videre følger de tre
andre bydelene Midtbyen, Lerkendal og Heimdal suksessivt. Skolene vurderer om de vil bruke prosjektet
som verktøy i annen undervisning.
Parallelt med dette arbeidet vil det i tråd med tidligere praksis gjennomføres barnetråkkregistrering der det
er nødvendig i forbindelse med plansaker. Foreløpig vet man om behov for barnetråkkregistrering ved
Utleira skole i forbindelse med forslag til privat detaljplan.
Prosjektgruppa har prioritert kontakt direkte mot skolene og nedprioritert oppfølging av ønske om å
invitere høgskoler- og universitetsmiljø til deltagelse. Dette fordi det krever mye ressurser til organisering og
oppfølging, og fordi studiemiljøene ønsker en annen fremdrift enn det man er i stand til å følge opp.
Rådmannen har derfor valgt å prioritere ressursene til å opprette et godt samarbeid med barneskolene,
men er fortsatt positiv til deltagelse fra studenter som ønsker å delta i gjennomføring.
Det er ønskelig å evaluere høstens gjennomføring før man setter i gang med gjennomføring på 9. trinn.
Bruk av barnetråkkregistreringer i fremtidige plan- og utredningsoppgaver forutsetter at data fra
registreringene blir tilgjengelige i en digital database. Basen bør dekke hele kommunen slik at det kan
foretas søk og analyser. Den nasjonale kartbasen kart i skolen innehar per i dag ikke slike søk- og
analysefunksjoner. Dette gjør at Trondheim kommune må regne med å bruke ressurser på å utarbeide og
ajourholde sin egen database inntil det nasjonale kartsystemet utvikles.
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Konklusjon
Rådmannen følger opp prosjektet Digital kartlegging av barnetråkk i Trondheim kommune i et slikt
omfang at det kan gjennomføres barnetråkk for hele Trondheim kommune i løpet av fire skolesemestre,
med oppstart høsten 2011. Målgruppe er i første omgang 5. trinn, deretter 9. trinn.
Bygningsrådet anbefales å ta saken til orientering.

Rådmannen i Trondheim, 16.08.2011
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kommunaldirektør
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