Rådmannen
Kommunaldirektør for
Helse og velferd
--Rådmannens fagstab

Kommunaldirektør for
Byutvikling
--Rådmannens fagstab

Kommunaldirektør for
Kultur og næring
--Rådmannens fagstab

Kommunaldirektør for
Organisasjon
--Rådmannens fagstab

Kommunaldirektør for
Finans
--Rådmannens fagstab

Kommunalsjef barne- og familietjenestene
• Barne- og familietjenesten (5)

Kommunalsjef skole
• Skolene (58)

Kommunalsjef barnehage

• Bo- og aktivitetstilbud (4)
• Psykisk helse og rus (3)
• Trondheim voksenopplæringssenter
• Kvalifiseringssenter for innvandrere
• NAV-kontor
• Frivillighetsområdet

• Enhet for ergoterapitjeneste
• Enhet for fysioterapitjeneste
• Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
• Hjemmetjenester (13)
• Helsevakt
• Helsehus (3)
• Helse- og velferdskontor (2)

• Barnehagene (60)

Kommunalsjef helse- og velferdssenter (HVS)

Fagenhet for
oppvekst og
utdanning

• HVS (22)
• Produksjonskjøkken

Kommunalsjef kvalifisering, arbeid og
velferd

Kommunalsjef helse

Enhet for
service og
internkontroll

Kommunaldirektør for
Oppvekst og utdanning
--Rådmannens fagstab

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analysesenteret
• Enhet for idrett og friluftsliv
Byggesakskontoret
• Kulturenheten
Byplankontoret
• Trondheim folkebibliotek
Eierskapsenheten
Kart- og oppmålingskontoret
Kommunalteknikk
Miljøenheten
Miljøpakken
Trondheim bydrift
Trondheim eiendom

•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsmiljøenheten
IT-tjenesten
Kommunikasjonsenheten
Kontortjenesten
Personaltjenesten
Tolketjenesten
Trondheim byarkiv

•
•
•
•
•

Innkjøpstjenesten
Regnskapstjenesten
Trondheim kemnerkontor
Økonomitjenesten
Parkering

Tjenesteområder
▪▪ Barnehager
▪▪ Skoler
▪▪ Barne- og familietjenester
▪▪ Kvalifisering og velferd
▪▪ Psykisk helse og rus
▪▪ Bo- og aktivitetstilbud
▪▪ Helse- og omsorgstjenester
▪▪ Kultur og kirke
▪▪ Idrett og friluftsliv

▪▪ Næring og samfunn
▪▪ Plan- og bygningstjenester
▪▪ Miljø-, landbruk- og laboratorietjenester
▪▪ Tekniske tjenester
▪▪ Eiendomstjenester
▪▪ Interne tjenester

Kommunale foretak, interkommunale selskap og eierinteresser i
aksjeselskap m.m.
▪▪ TRV Gruppen AS
▪▪ Trondheim kino AS
▪▪ Olavshallen AS
▪▪ Leutenhaven AS
▪▪ Trondheim Spektrum AS
▪▪ Prima AS
▪▪ Stavne Arbeid og
Kompetanse
▪▪ Trondheim Parkering KF

▪▪ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
▪▪ Trondheim Havn IKS
▪▪ Trondheim kommunale
pensjonskasse
▪▪ Vistamar rehabiliteringssenter SL
▪▪ Labtjenester AS
▪▪ Klæbu Industrier AS

