
TRONDHEIMSREGIONEN – 
en arena for samarbeid 

 
Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen 

 
 



Det politiske organet 
 Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun, Rissa, Leksvik 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal 

konkurransesituasjon. 

 

 Politiske hovedmål 

Strategisk næringsplan (SNP): 

* Øke BNP slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen i 2020  

* Doble antall teknologibedrifter og -arbeidsplasser innen 2025 

 

Interkommunal arealplan (IKAP):  

* Klimavennlig arealbruk og transport 

* Boligbygging nær sentra og kollektivtilbud 

* Jordvern 

* Fordele veksten 

 

 Politisk idé 

* Vi oppnår mer sammen enn hver for oss 
 

 



Befolkningen i tall (2015) 

 280 000 innbyggere 

 185 000 i Trondheim 
*     Pluss ca 15 000 studenter  

 med annen adresse. 

 

 16 000 pendler til Trondheim 

 4 000 pendler ut av Trondheim 
*     Alle bor innenfor en time fra storbyen. 

 

 Vekst ca 4 000 per år 
*    Ca. 3 000 i Trondheim, 

1 000 i randkommunene 

*    Stor arbeidsinnvandring  

 

 

 

 

 



Pendling 

Kommune Pendlere til 
Trondheim 
2000 

Andel av 
sysselsatte 
2000 

Pendlere til 
Trondheim 2014 

Andel av 
sysselsatte 
2014 

Klæbu 1560 58,5 % 2007 64,3 % 
Malvik 3299 56,9 % 4047 58,7 % 
Skaun 1222  43,0 %  1891 47,9 % 
Melhus 2921 42,9 %  3941 47,8 % 
Stjørdal 1421 15,1 % 2228 19,3 % 
Orkdal 527 10,6 % 964 16,6 % 
Rissa 353 11,4 % 445 13,8 % 
M Gauldal 371 13,1 %  441  12,9 % 
Leksvik 210 11,9 % 219  12,8 % 

Sum 11 884 16 183 



Hva gjør Trondheimsregionen? 

 Et samarbeid mellom 10 

 kommuner – politisk styrt 

  4 programområder: 

 Strategisk næringsutvikling 

 Interkommunal arealplan 

 Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

 Ledelse/samarbeid/interessepolitikk 

 

  Ikke fokus på tjenesteproduksjon 

 



Organisasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rådmannsforum - RF 
(alle rådmenn) 

Trondheimsregionen – regionrådet RR 
(ordfører, opposisjon, rådmann) 

Næringsrådet - NF 
(3 FoU, 3 næringsliv, 3 
rådmenn) 

Prosjektleder  
med sekretariat for 
næringsplanen  

 
Trondheim kommune  
vertskommune 

Daglig leder  

Arbeidsutvalget – AU 
(leder, nestleder  
+ 2 ordførere) 



Utviklingsplan 
2014-17: 

 

Fordelt på 4 programområder: 
• P1: Strategisk næringsutvikling 
• P2: IKAP / andre arealoppgaver 
• P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 
• P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk 

 



Ressurstilgang 2015  
fordelt på programområdene 

 

 

 

 

 

 

         

        

  
 Klæbu – Trangfossen.       Malvik – Hommelvik sjøside. Orkdal – havna og Grønøra.  

 
 Melhus – ut på tur. 

  P1 Nærings-

utvikling 

P2 IKAP P3 

 Profilering 

P4 Ledelse/  

samarbeid 

Sum Herav fond Netto sum 

Kommunene 2.000.000 900.000 2.000.000 700.000 5.600.000 2.350.000 4.400.000 

STFK 4.000.000 200.000 1.000.000   5.200.000 2.350.000 1.700.000 

KMD   1.400.000     1.400.000   1.400.000 

Fylkesmannen 0 500.000    0 500.000   500.000 

SUM 6.000.000 3.000.000 3.000.000 700.000 12.700.000 4.700.000 8.000.000 



Strategisk næringsplan og 
næringsutvikling i 

Trondheimsregionen. 
 

Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen 

 
 



Trondheimsregionens sterkeste 
fortrinn: 
1. Hjernekraftverkene  
NTNU, SINTEF og andre  
FoU-miljø. 
2. Teknologihovedstaden  
Trondheim som regionens  
dynamo 
 

 Hjernekraften gir grunnlag 
for vekst i hele regionen. 

 Storbyen øker bolyst og 
attraktivitet også i 
omlandet. 



Mer om FoU og kunnskap  
Trondheim: 36 000 studenter - 5 000 

forskere 
 

NTNU: Fra årsskiftet Norges største universitet 

 

 

SINTEF: 

1 500 av 2 100 er ansatt i Trondheim 
Skandinavias største uavhengige forskningskonsern 

 

 
40 prosent i Trondheim har utdanning fra høgskole/universitet. 

30 prosent i Norge har høyere utdanning. 

20 prosent av alle forskningsmidler går til Sør-Trøndelag. 

Mest forskning per hode i Norge: 27 000 kr. 

 

 

 

 



Teknologihovedstaden: 

554 aktive teknologiselskaper, 10 000 ansatte, over 14 mrd i omsetning 



Strategisk næringsplan 

 
 Regionrådet ga oppdraget til næringslivet 

 Næringsalliansen i Trondheimsregionen ble etablert 
 Åpen og inkluderende prosess i 5 faser over 
 ca. 10 måneder frem til februar 2010 

 Status  
 Ulike strategier 
 Potensialer for vekst 
 Hindre for vekst 
 Forslag til mål og strategier 

 Metode 
 Bakgrunnsdokument 
 Arbeidsmøter 
 Konkluderingsmøter 

 Vedtatt av kommunene og STFK sommer 2010 

 



Overordnet mål 

Trondheimsregionens andel av BNP skal tilsvare vår 

andel av befolkningen i 2020 

 

[Det vil si øke med 17 mrd]  

 

 

BNP har økt mer enn befolkningen 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(beregnet) 

Andel befolkning 5.31 % 5.32 % 5.34 % 5.34 % 5.36 % 5.38 % 

Andel BNP 5.05 % 5.12 % 5.10 % 5.21 % 5.31 % 5.27 % 



Delmål 
1. Mål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter 
basert på forsknings- og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene.  
 
2. Mål: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, 
FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter («triple helix») på områder 
hvor det er betydelige marked.  
 
3. Mål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i 
Norge.  
 
4. Mål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å 
utvikle og starte en bedrift.  
 
5. Mål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale 
kunnskapsnav  
 
6. Mål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i 
Norge  
 

 



 Kobler studenter og forskere med våre virksomheter 

 Vi tilbyr gratis bistand fra SINTEF til bedrifter for å få etablert FoU 
prosjekter i bedriftene 

 Jobber med å få våre virksomheter til å ta i bruk studentressursene -  
praksis, oppgaver og sommerjobb. Vi sponser studentenes reiseutgifter 
til kommuner utover Trondheim. 

 Trøndelagsdagen årvisst arrangement 

 Vi bygger kultur for entreprenørskap: 

 Avtale med Ungt Entreprenørskap blir videreført – øke fokuset på 
entreprenørskap hos elever i grunnskolen 

 Vi bidrar til å få opp gründerfellesskapet DIGS og Workwork i Trondheim 
sentrum 

 Fortsatt trykk på å bygge næringsklynger. 

 Asplan Viak har gjennomført stor undersøkelse av planprosessene i 
kommunene – oppfølging opp til den enkelte kommune. 

 
 

Hva har blitt gjort: 



Strategiske fokusområder  nå 

 Kommersialisering av teknologi 
 Mål: Bidra til en dobling av antall teknologibedrifter innen 2025! 

 Bli bedre på kommersialisering (kompetanseheving, erfaringsutveksling) 

 Nok kapital i alle faser  

 Økt grad av innovasjon og entreprenørskap i nye og eksisterende bedrifter 

 Tettere kobling mellom FoU/utdanning og næringsliv 

 Riktig innretning på virkemiddelapparatet 

 Etablering av eget fagråd for kommersialisering av teknologi  

 

 Tilgang på relevant kompetanse 
 Få flere studenter til å bli i regionen etter endte studier 

 Bedre ivaretagelse av utenlandske kompetansearbeidsinnvandrere 

 

 Styrke Trondheim som teknologihovedstad 



Resultater fra idé til butikk 
• Over 300 bedrifter fra NTNU, SINTEF og HiST siste 40 år 

 

• 104 bedrifter fra FoU-miljøene siste 10 år 

 

• 82 av de 104 er fra NTNU 

Resultater Nærings-NM 
• Nummer to etter Stavanger-regionen 

 

• Vår beste ”øvelse” (indikator) er nyetableringer 

 

• Øvrige indikatorer: Vekst, lønnsomhet og næringslivets 

størrelse (andel privat ansatte sammenlignet med folketall) 

 

• Trondheim nr. 9 av 428 kommuner i 2013 



Gründerånd: 

Ungt Entreprenørskap virker: 
 17 % av de som har drevet  

Ungdomsbedrift (UB)  
har etablert egen bedrift.  

 33 % av tidligere UB-elever  
har lederansvar. 

 55 % av UB-deltakere mener de har ferdigheter 
til å etablere bedrift. 

 46 % av UB-deltakere ønsker å bli selvstendig 
næringsdrivende. Langt flere enn i en 
kontrollgruppe. 

(Kilde: Østlandsforskning) 



Hvor står vi sammenlignet med de 
andre storbyene? 

• Greater Stavanger, Business Region Bergen, 
Business Region Oslo:  Fokusert innsats, men 
utfordringer med forankring. 

• Mye av de samme innsatsområdene – men vi 
satser mindre på internasjonalisering. 

• Vi har noe å gå på når det gjelder å samle 
ressursene 

 



Rullering av SNP –viktige tema: 
• Hvordan får vi til bedre samarbeid og bedre 

samordning av ressursene? 

• Gründerskap/innovasjon, styrking av klynger 
og kommersialisering av teknologi  
hovedstolper i næringsutviklingsarbeidet 

• Hvilken rolle skal Næringsrådet og 
Regionrådet ha i næringsarbeidet? 

• Hva vil en eventuell kommunal selskapsskatt 
ha å si for et regionalt samarbeid om 
næringsutvikling?  



Vi har best omdømme 

Ordkrafts omdømmebarometer 2009, 2011 og 2013: 
 

• Flere sier de kan tenke seg å bo, jobbe og 

studere her enn i Oslo, Bergen og Stavanger 

 

Vi blir sett på som: 

• Det beste stedet å ta høyere utdanning 

• Regionen med det beste forskningsmiljøet 

• Den tryggeste storbyregionen 

 

Flere spørreundersøkelser sier at: 

•Trondheim er Norges beste studieby 
 



Best omdømme – men utfordringer 
 

 

Omdømmebarometeret fortsatt, andres oppfatning om oss: 
 

• Det er lettere for par å få interessante jobber i Oslo og Stavanger. 

 

• Det er lettere å finne jobb i Oslo og Stavanger for folk med høyere utdanning. 

 

 Derfor viktig: Økt rekruttering og å få flere studenter til å bli. 

 

 

 



…men hvordan bedrer vi det ytterligere? 

• Hva er alle enige om? –at vi er for dårlig til å 
fortelle suksesshistoriene våre – vi starter der. 

• Hva er unikt for oss? –teknologihovedstaden. 

• Hva gjør vi: 

– Noe gammeldags: Innstikk til DN og Adressa i juni 

– Noe moderne: Vi lager videoer med 
suksesshistorier som vi skal spre målretta på 
nettet: 

• www .Teknologihovedstaden.no 

 

 


