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Lade bydelsutvalg 1989
Her skal vi kaste et blikk på bydelsutvalgene som kom i Trondheim i
1980, men som ble et forbigående fenomen. Bystyret opprettet utvalg i de ulike
bydelene i byen. De hadde en rådgivende rolle og planene var mange. Det
interessante spørsmål er hvorfor ble utvalgene så kortvarige? Her skal vi bruke
Lade bydelsutvalg som et eksempel. I 1989 henvendte menighetsbladet seg til
formannen for Lade bydelsutvalg. Vi tar med innledningen til interjvuet før vi
gjengir samtalen: «For de av oss som har bodd på Lade lenge, har det skjedd
store forandringer. Her var store gårder og grønne enger og kuflokker som beitet
på jordene. Her kom flyplass og industri, service og handel, universitet, skoler
og idrettsbane. Husbebyggelsen har vokst og folketall økt, men grønn og vakker,
storslagen og ærverdig ligger Ladehalvøya der omkranset av hav og fine
strender. I 1980 fikk Lade eget bydelsutvalg, som har hatt mange oppgaver å ta
fatt på i en bydel i vekst og forandring.» Vi henvender oss til formannen i Lade
bydelsutvalg, Oddvar Stenberg:
- Hva er egentlig et bydelsutvalg, Stenberg?
- Bydelsutvalg er et politisk valgt organ for bystyret og den kommunale
administrasjon, men det kan ta opp og behandle saker på eget initiativ.
- Kan du si noe om hovedoppgavene som bydelsutvalget har?
- Hovedoppgavene er å arbeide for å fremme de ønsker som befolkningen
i bydelen har. Bydelsutvalget er organisert i ulike underutvalg tilpasset bydelens
struktur og interesse: teknisk utvalg, skjøtsel og miljø, undervisning,
sosialutvalg, idrett og ungdom og barne- og ungdomsplan.
- Vi synes at bydelsutvalget på Lade har markert seg godt. Kan du nevne
noen aktuelle oppgaver som er gjort eller som det arbeides med?
- Jeg kan nevne: Ladeforbindelsen. Forhindre høyhus i industriområder.
Bevaring og skjøtsel av strandområder. Skolespørsmål. Støy og forurensing.
Trafikkforhold og kollektivtrafikk. Og trivsel og boforhold for eldre.
- Det må være et ærefult verv å være bydelsordfører i en så sagnomsust
bydel som Lade.
- Ja, ikke bare formannen, men hele bydelsutvalget føler ansvar og
respekt for en gammel historisk bydel.
- Kan kirken være med i det kreative, skapende arbeidet på Lade?
- Vi ser det arbeidet som kirken gjør som særdeles positivt for bydelen.
Dette gjelder både barn, ungdom, eldre og alle andre som er interessert i en
harmonisk utvikling på Lade. Jeg håper på et utvidet samarbeid mellom kirken
og andre organisasjoner, ikke minst bydelsutvalget. Vi så også at Ladedagen ble
et svært vellykket samarbeidstiltak i nærmiljøet.
- Det går mot 800-årsjubileum for Lade kirke, og en storstilt
jubileumsfeiring. Har du noen kommentarer?
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- Vi skylder våre forfedre og kirken at bydelen er presentabel til
jubileumsdagene! Jeg vil oppfordre Ladebeboerne til å vise både respekt og
stolthet for jubiléet ved å starte opp og engasjere seg allerede nå. Det kan være
ved å melde seg på til aktivt arbeid. Og ellers sette i gang straks med å pusse
opp bydelen, hver på sin måte. Bydelsutvalget vil ikke vite av 'rusk og rask' og
uslåtte plener og veikanter når de store dagene nærmer seg! Og i jubileumsuka
går flagget til topps!
Dette intervjuet gir lite holdepunkter for å besvare vårt spørsmål om
hvorfor bydelsutvalgene forsvant ganske sporsløst etter få års virksomhet. Det
kunne ikke være oppgavene som utvalgene ble tildelt. De var mange og store
nok. Kanskje var de for store og for mange til å behandle når utvalgene ikke var
utstyrt med personell og økonomi til å løse dem. Det ser heller ut til at byens
politiske ledelse ikke fant seg tjent med utvalgene. Byer som Oslo har utviklet
bydelsutvalgene til administrativt sterke instanser. I Trondheim ble utvalgene
avviklet midt i 1990 årene i forbindelse med en omorganisering av kommunens
adminstrasjon. Avstanden mellom bystyre og befolkning ble utvilsomt lengre
uten egne utvalg for bydelene.

2

