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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 11.12.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 04. desember 2015  
 

Sted: Leksvik kommune, LIV-bygget i Vanvikan. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1230  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører 
 

Kopi: Varamedlemmer 
 
 TR 44/15 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 30.10.2015 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 30.10.2015 

Forslag til vedtak:  
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 30.10.2015 tas til etterretning. 

 
 TR 45/15 Innvandrings- og flyktningesituasjonen. 

Sak: Som alle er kjent med har Norge i likhet med resten av Europa en krevende flyktningesituasjon. 
I første omgang oppleves den i kommunene gjennom storstilt etablering av mottak, men etter 
hvert kommer situasjonen der de som får innvilget opphold skal bosettes ute i kommunene, og 
det er da det store arbeidet med bosetting og integrering starter for fullt. IMDi v/ organisasjons-
direktør Marit Elin Eide vil innlede om situasjonen, med spesiell vekt på situasjonen med ensli-
ge mindreårige, og innspill til hva kommuner med fordel kan gjøre i fellesskap.  

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

 TR 46/15 Samferdselspolitisk fundament.. 
Sak: Saken om Samferdselspolitisk fundament har versert i flere omganger, uten at det har vært mu-

lig å komme fram til enighet. Det gjøres nå et nytt forsøk. Endringene siden sist er først og 
fremst nye formuleringer rundt E6 Øst, og at et nytt punkt om statlig bidrag til drift av kollektiv-
trafikk er tatt inn. Ellers er det ryddet og forenklet en del. 

Vedlegg 2: Samferdselspolitisk fundament. 

Forslag til vedtak: 
Samferdselspolitisk fundament vedtas og legges til grunn for Trondheimsregionens          
samferdselsprioriteringer. 

 
 

 TR 47/15 Regional transportplan. 
Sak: Arbeidet med regional transportplan ble presentert på Regionrådsmøtet i Skaun juni 2015, pre-

sentasjonen ligger som vedlegg i saken. Formålet er felles prioriteringer i Midt-Norge, for å stå 
sterkest mulig i den nasjonale konkurransen. Utfordringen er å komme fram til noe som er spisst 
nok – samtidig som det ivaretar den store bredden av behov denne forskjelligartede geografien 
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har. Den forrige utgaven var på et relativt overordnet nivå, hvorav mange av prioriteringene er 
like aktuell i dag. For Trondheimsregionen vil det være mest naturlig å spille vårt Samferdsels-
politiske fundament som høringsinnspill, som både inneholder bredden i våre prioriteringer og 
en tydelighet på hva som er høyest prioritert. Etter presentasjonen på Regionrådsmøtet kan det 
se ut som om den planlagte prosessen har endret seg, uten at vi har fått skriftlig beskjed om det. 
Det ser ut som om det legges opp til et sende et forslag til høring februar/mars, med endelig 
vedtak i juni 2016. Det vil uansett være fornuftig av Regionrådet å spille inn våre prioriteringer i 
prosessen nå, for også å ha mulighet til å påvirke det som skal sendes ut som høringsforslag. 

 
Vedlegg 3: Presentasjon Regional transportplan. 

 
 Forslag til vedtak: 

Samferdselspolitisk fundament vedtas som vårt innspill til arbeidet med Regional transport-
plan. 

 

 TR 48/15 Regional planstrategi. 
Sak: Sør-Trøndelag fylkeskommune har sendt Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 på hø-

ring, med høringsfrist 15.12.2015. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklings-
trekk, utfordringer og utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal prioriteres 
gjennom videre regional planlegging.  
 
Generelt: 
Trondheimsregionen støtter fullt ut grepet med å lage en felles planstrategi for Trøndelag, det 
samme med forslaget om å lage en felles fylkesplan for Trøndelag. Det vil forhåpentligvis føre 
til tydeligere strategier og i neste omgang større felles kraft i gjennomføringen. Erfaringsvis er 
noe av utfordringen det å få til en plan som er spisset og tydelig nok, lykkes man ikke med det 
så får det mer preg av en ønskeliste enn et godt prioriteringsdokument.  
 
Balansert utvikling har vært et hovedbegrep i det felles trønderske strategiarbeidet det siste ti-
året. Begrepet rommer mye godt, og Trondheimsregionen er enig i de sentrale føringene som 
ligger i dette avsnittet: 
” Bedre samhandling mellom distriktene, byene og Trondheim skal gjøre Trøndelag sterkere, og 
bidra til en balansert utvikling i hele regionen. Det er en gjensidig avhengighet mellom Trond-
heim som landsdelshovedstad, de andre byene og distriktene i Trøndelag. Trondheim trenger et 
livsdyktig omland og distriktene trenger en dynamisk landsdelshovedstad.” 
 
Ett problem med balansert utvikling er at hvis det brukes som et overordnet begrep som skal 
brukes på ”alt” så mister det både innhold og kan i enkelte sammenhenger også være problema-
tisk. Et samfunn i full balanse er vanskelig å se for seg, og kan også virke kontraproduktivt fordi 
ubalanse ofte er det som utløser energi og handlekraft. 
 
Et annen utfordring er at uten nærmere definisjon så kan det fort tolkes veldig forskjellig, for 
eksempel at det settes likhetstegn mellom balansert og lik utvikling. Gitt forskjeller i størrelse 
og forutsetninger vil det være meningsløst, og i verste fall gi utslag i politikk som skal begrense 
vekst i Trondheimsregionen. Næringspolitikkens overordnete mål er å stimulere til størst mulig 
vekst innen bærekraftige rammer, slik blir den samlede kaka som skal til politisk fordeling størst 
mulig. Da må det føres en næringspolitikk som utløser det fulle potensialet for vekst i alle deler 
av regionen, også Trondheimsregionen.  
 
Det er også slik at det er relativt god balanse når det gjelder flytting, Trondheimsregionen vok-
ser ikke fordi det utarmer resten av Trøndelag. Det er andre faktorer som arbeidsinnvandring, 
annen innenlandsk flytting og fødselsoverskudd som er viktigere. Det må legges til rette for at 
den vekstgeneratoren våre FoU-miljø er, både i kraft av seg sjøl og ut fra den næringsutvikling-
en det skaper, ytterligere styrkes. 
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Transport og areal. 
Koblingen mellom transportpolitikk og arealpolitikken er ett av de viktigste klimapolitiske gre-
pene.  Med et viktig fylkeskommunalt ansvar for transportpolitikken og et kommunalt ansvar 
for areal er det viktig at samhandlingen mellom nivåene er god. For Trondheimsregionen er det 
viktig at fylkeskommunen fortsatt engasjerer seg i IKAP-arbeidet både økonomisk og med 
kompetanse.  
 
Når det gjelder regional transportplan er den på et nivå som gjør at den er lite egnet som et prio-
riterings- og styringsinstrument, og det må vurderes om dette er den beste formen for å komme 
fram til felles prioriteringer på. Trondheimsregionen har etter hvert blitt et tydeligere interesse-
politisk organ for samferdselsspørsmål, både gjennom utarbeidelsen av felles samferdselspoli-
tisk fundament og som høringsorgan, og det er en rolle vi ønsker å styrke ytterligere.  
 
Vi går ikke gjennom våre prioriterte prosjekter her, men vi vil nevne viktigheten av utbyggingen 
av el-drift og dobbeltspor til Stjørdal, og at hele jernbaneutbyggingen starter med det som gir 
umiddelbar trafikkvekst, nemlig strekningen Trondheim-Stjørdal. 
 
Arbeidsliv og næringsliv. 
Det skisseres at det viktigste konkurransefortrinnet er koblingen mellom en råvaresterk region 
og FoU-miljøene. Vi er enig i denne beskrivelsen. Den logiske konklusjonen på det er at det må 
være en felles oppgave for hele Trøndelag å styrke FoU-miljøene våre, fordi det er en nødven-
dig forutsetning for å skape ny vekst og nytt næringsliv i hele regionen, ikke mist i Nord-
Trøndelag.  
 
Det som savnes er en satsing på kommersialisering av teknologi i bred forstand. Trondheimsre-
gionen har et mål om å doble antall bedrifter (fra 500-1000) og antall ansatte fra (fra 10000-
20000) innen 2025, og lykkes man med det vil det ha store ringvirkninger for hele Trøndelag. 
Hvis det ikke gjenspeiles i Trøndelag sine felles næringsutviklingsstrategier så vil det være 
merkelig, og senke ambisjonsnivået på en måte ingen kan være tjent med.  
 
Når det gjelder arbeidskraft savnes det en mer utfyllende drøfting om både arbeidsinnvandrere 
og flyktninger, drøftingen slik det foreligger adresserer i alt for liten grad både de store utford-
ringene og mulighetene som ligger i det. 

 
Vedlegg 4: Utkast til regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020. 
 
Forslag til vedtak: 

Saksutredningen sendes inn som Trondheimsregionens høringsinnspill. 

 
  

 TR 49/15 Utviklingsplan 2016. 
Sak: Vedlagt er et forslag til Utviklingsplan 2016 for arbeidet i Trondheimsregionen. Det økonomis-

ke utgangspunktet er at et mindreforbruk gjennom flere år gjør at det er handlingsrom for økt 
aktivitet. Derfor legges det opp til et budsjett en god del høyere enn de årlige inntektene. Dette 
er en situasjon vi vil ha de par nærmeste årene. Når fondsmidlene kommer ned på det nivået de 
bør ligge må ambisjonsnivået og dermed de årlige tilskuddene diskuteres, de kommunale bidra-
gene har ikke vært justert siden 2010. 
 
Den viktigste nye satsingen innen næringsutvikling er oppfølging av vedtaket om kommersiali-
sering av teknologi som nytt hovedsatsingsområde, der det er lagt fram en foreløpig tiltaksplan. 
I 2016 vil det også bli jobbet med å berede grunnen for et tettere og mer forpliktende samarbeid 
med både Trondheim kommune og de andre kommunene på næringsutviklingsarbeidet, og en 
styrking av det internasjonale arbeidet. Det legges opp til en rullering av SNP i 2016. 
 
Oppfølging av IKAP2 og politisk forankring med nye politikere er en viktig oppgave i 2016. 
Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal skal styrkes. Et prosjekt om styrking av jern-
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banen sin rolle i kollektivsystemet er startet opp i 2015 og vil bli videreført i 2016.. 
 
Innen profileringsarbeidet vil arbeidet med å lage presentasjoner sv suksesshistorier fra Trond-
heimsregionen fortsette. Om Technoport får en tydeligere rolle i profileringsarbeidet må det av-
klares om vi skal gå inn som en partner. 

 

Vedlegg 5: Utviklingsplan 2016 
 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar Utviklingsplan 2016 som styrende for arbeidet i Trondheimsregionen i 
2016. 

 
 

 TR 50/15 Arbeidet med rullering av Strategisk næringsplan. 
Sak: Regionrådet har jo gitt Næringsalliansen i Trondheimsregionen ansvaret for rulleringsprosessen. 

Kommunene vil bli koblet på både gjennom at det vil bli etterspurt en selvangivelse fra den en-
kelte kommune om hva de har gjort i gjennomføringen, gjennom workshops/innspillsmøter, og 
gjennom den planlagte samlingen for formannskapene i mars. Men Regionrådet bør i tillegg til 
det diskutere saken underveis i rulleringen, for å gi løpende innspill. 
 
På de fleste måter var både prosessen rundt utarbeidelsen av SNP og selve planen en suksesshis-
torie. Gjennom den grundige prosessen og det at Næringsalliansen hadde ansvaret ble legitimi-
teten i næringslivet høyere enn om det offentlige hadde hatt ansvaret. Men noe av svakheten i 
mye av offentlig planlegging kan vi nok se også her: For dårlig samsvar mellom ambisjonsnivå 
og ikke minst ambisjonsbredde, opp mot tilgjengelige ressurser. 35 strategier er tungt å følge 
opp. Derfor er det viktig å ta den grunnleggende diskusjonen om avgrensning: Hva skal ikke 
være med? 
 
Vi har startet den diskusjonen med NiT, med en vinkling på om det som kan defineres som     
interessepolitiske/næringspolitiske saker fortsatt skal være med i SNP. Med det menes blant an-
net samferdselssaker, arealpolitikk og næringslivets krav til kommunene. Det finnes ingen fasit 
her, men det er nok mest fornuftig at SNP etter rullering spisses mot næringsutviklingstema, 
mens det mer interessepolitiske håndteres av næringsforeningene på andre arenaer, som de også 
gjør i dag.  
 
Næringsutvikling er i seg selv et bredt tema, som det trengs avgrensing innen. Ut fra det som 
har vært arbeidsområder og prioritet fram til nå vil nok dette fortsatt være viktige tema: 
• Innovasjon/gründerskap. 
• Klynger. 
• Kommersialisering av teknologi. 
• Attraktiv region/profilering/styrking av teknologihovedstaden. 
• Kobling forskere/studenter ut mot næringslivet. 
Tiden er også moden til å diskutere muligheten for en felles førstelinjetjeneste for etablerere. Pr 
i dag er det egne løsninger i kommunene, og verken synergi eller kvalitetsheving med felles løs-
ninger har vært utredet. 

 
Oppgavefordelingen mellom Regionrådet og Næringsrådet må også diskuteres, det samme med 
sammensetning av Næringsrådet. Næringsrådet har fungert godt som et nærmest operativt styre 
for næringsarbeidet, men Regionrådet har i for stor grad mistet kontakten med næringsarbeidet. 
Hvordan det skal løses må utredes nærmere, løsningen ligger neppe i å legge de operative be-
slutningene til Regionrådet, men kanskje de største og prinsipielt viktigste bør inn i Regionrå-
det. 
 
Næringsrådet er i dag satt sammen i en triple-helix modell, med tre representanter fra Fou (pror-
rektor nyskaping NYNU, rektor HiST, direktør SINTEF), det offentlige (tre rådmenn), og tre fra 
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næringslivet (ledere NHO og Næringsforeningene i Trondheimsregionen /Stjørdal). Rektor 
HiST er uaktuell deltaker fra årsskiftet, men hele modellen må diskuteres. 
 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram for diskusjon. 

 
 

 TR 51/15 Orienteringer 
- . 

 
 TR 52/15 Eventuelt 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 30.10.2015  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 4. november 2015  
 

Sted: Trondheim kommune, bystyresalen. 

Tidsrom: Kl 0900-1400. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ivar Vigdenes, Joar Håve, Kjell Fosse. 
Malvik kommune: Ingrid Aune, Torgeri Anda. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngve Brox, Olaf Løberg. 

 Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold, Kjetil Mjøsund. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Sigmund Graabak,  Kathrine Lereggen.  
Skaun kommune: Asbjørn Leraan, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Finn Hoff, Morten Wolden. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moe, Erling Lenvik, Knut Dukane. 
Rissa kommune: Ove Vollan. 
Leksvik kommune: Steinar Saghaug, Knut Ola Vang, Odd Robert Solvåg. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Odd Inge Mjøen. 

 Observatører:  
 Statens Vegvesen: Lars Aksnes, Eva Solvi, Frank Axel Lien, Endre Rudolfsen. 

Jernbaneverket: Anne Skolmli. 
Fylkesmannen: Alf Petter Tenfjord. 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune: Frode Revhaug. 

 Sør-Trøndelag fylkeskommune: Erlend Solem, Terje Thuseth 
Trondheim kommune: Knut Kvaran, Sigmund Knutsen.  

 Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo 
Sekretariat: Bård Eidet, Hans Kringstad, Astrid Haugslett. 

  
 Innledere: Henning Lervåg  

 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Avtroppende leder Erling Lenvik ledet møtet fram til og med sak 33/15, etter 
det ledet Rita Ottervik møtet. 
 
 

 TR 32/15 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 19.06.2015 
Vedtak:  

Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.06.2015 tas til etterretning. 

 
 
 TR 33/15 Konstituering – valg av leder/nestleder/AU. 

Vedtak:  

 Som ny leder i Regionrådet  for Trondheimsregionen velges: Jon P Husby, Skaun 
Som ny nestleder velges: Rita Ottervik, Trondheim 
Som nytt AU i tillegg til leder/nestleder velges: Ingrid Aune, Malvik, Oddbjørn Bang, Orkdal. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 TR 34/15 Status Miljøpakken og andre samferdselsprosjekter etter statsbudsjettets framlegging. 
 

Henning Lervåg fra Miljøpakken orienterte.  

 Vedtak: 
 Saken tas til orientering.  
  
 
 

 TR 35/15 Resultatene i Miljøpakken så langt. 
 

Hans Kringstad fra Miljøpakken orienterte.  

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 

 TR 36/15 Arbeidet med Bymiljøavtaler. 
 

Lars Aksnes, fungerende vegdirektør, innledet. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
 
 

 TR 37/15 Gjennomgang av Trondheimsregionens oppgaver, struktur og økonomi. 
 

Daglig leder Bård Eidet orienterte. 

Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. 

 
 
 

 TR 38/15 Presentasjon av interkommunal arealplan (IKAP) 
 
Daglig leder Bård Eidet orienterte. 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 

 

 TR 39/15 Næringsutvikling og arbeidet med Strategisk næringsplan  
 

Daglig leder Bård Eidet orienterte. 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 TR 40/15 Kommunereform – gjensidig orientering og diskusjon. 
  Ordførerne orienterte om status i hver enkelt kommune. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 TR 41/15 Møteplan for 2016 
 

Vedtak: 
Møteplanen tas til etterretning. 

 
 

 TR42/15 Orienteringer 
Ingen orienteringer 
 
 
 

 TR 43/15 Eventuelt 
  Ingen saker. 

 
 

 

Erling Lenvik Bård Eidet 
Leder Daglig leder 

  

  

 



Samferdselspolitisk 
fundament 

 
 
 
 
 

PRIORITERT: 
 InterCity-Trønderbanen: El- 

drift og dobbeltspor til Stjørdal 
 E6 Sør: Nasjonalt viktig 

stamveg. 
 E6 Øst: Krav om doble 

tunnelløp utløser firefelts vei. 
 IKAP: Redusert reisebehov og 

økt kollektivbruk. 
 Videre kollektivsatsing i  

Miljøpakken og bymiljøavtaler, 
staten må også ta ansvar for 
økning i driftsutgifter. 

 Knutepunkt for godstransport 
på Torgård inn i NTP 2018-27. 
 

VI VEKTLEGGER OGSÅ: 
 Gode og raske nasjonale og 

internasjonale togforbindelser. 
 Bedre og mer miljøvennlig sjøtransport 

mellom Fosen-Trondheim  . 
 Værnes: Flyplass og flytilbud må 

videreutvikles  
 Bedre veg til Klæbu, sammenhengende 

standard på E39 helt fram til Orkdal. 
 

Oktober 2015 



InterCity-Trønderbanen med el- drift og dobbeltspor til 
Stjørdal er førsteprioritet.  
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag. 

Jernbane: 

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer: 
Gir høyeste prioritet 

 El-utbygging Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må realiseres før kjøp av 
nye tog.  

 Steinkjer-Trondheim må sikres rask, 
forutsigbar og kontinuerlig finansiering 
som ”Særskilt prioritert prosjekt” i NTP 

 Planarbeid for gradvis dobbeltspor 
forseres.  

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros 

Oktober 2015 



Vei: 
Helhetlig utbygging av E6 Sør Trondheim – Oppland grense med standard 
som god stamveg mellom Nord/Midt-Norge og Sør-Norge/Europa er 
førsteprioritet.  
E6 Øst: Utbygging av doble tunnelløp og firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal 
må skje med statlig fullfinansiering av tunnelene og med så lav bompengeandel 
som mulig, og ikke på bekostning av baneutbygging Trondheim-Steinkjer. 
 
 E6 Sør Jaktøyen-Oppland grense og 

RV3 utbygges raskt og kontinuerlig. 
 Statens andel av Tonstad-Jaktøyen må 

på plass tidlig inneværende NTP-
periode. Den totale bompengeandelen 
må ikke overskride 3,5 mrd. 

 Staten må legge til rette for gjensidige 
rabattordninger slik at den totale 
belastningen ikke blir uakseptabel. 

 Utbygging av ny havn på Orkanger må 
skje parallelt med en oppgradering av 
vegsystemet for å sikre en trygg og 
effektiv godstransport. 

Oktober 2015 



 Ny bymiljøavtale:  
 Utvikling av superbuss. 
 Mål om framtidig etablering 

av bybane. 
 Staten må også ta ansvar for 

økte driftsutgifter innen 
kollektivtrafikken. 

 Det skal bygges nært 
kollektivårer/knutepunkt. 

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye . 

 Gang-/sykkelnett prioriteres. 
 6 jernbanestasjoner prioriteres 

for utvikling av arbeidsplasser, 
handel og bolig. 

 God innfartsparkering prioriteres 
for økt bruk av kollektivtransport. 

IKAP 2 og ny bymiljøavtale: Klimavennlig 
areal- og transportutvikling 

Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen tilrettelegge 
for redusert transportbehov og økt kollektivbruk. 

Oktober 2015 



Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2018-27 

En ny godsterminal på Torgård må bygges ut helhetlig for å sikre 
konkurransekraft og utbyggingsmuligheter både for gods- og 

persontransport 

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, som gir reduserte 
utslipp av klimagasser. 

 Godstransport med bane, båt og 
bil må sees i sammenheng.  

 Logistikknutepunkt på Torgård 
må inn i NTP 2018-2027. 

 Utbygging av E6 Sør må tilpasses 
dette gjennom økt kapasitet i 
kryss og tilførselsveier, men uten 
at det går utover framdriften. 

Oktober 2015 



 Utvikle InterCity-Østlandet og 
InterCity-Trønderbanen og 
strekningen mellom for reisetid 
Oslo-Trondheim under 5 timer 

 Dersom høyhastighet blir 
aktuelt, skal Trondheim-Oslo 
være første strekning i Norge, 
uansett konsept 

 Meråkerbanen må elektrifiseres, 
vi oppnår stor effekt for miljø-
vennlig person- og godstrafikk 

 Elektrifisering av Rørosbanen 
skal gjennomføres for stabil 
godstransport på tog.  
 

 

Trondheim-Oslo skal være i front for å oppnå raskere togforbindelser i Norge. 
Elektrifisert Meråkerbane åpner nye muligheter 

 

Gode og raske nasjonale og 
internasjonale togforbindelser 

Vi vektlegger også: 

Oktober 2015 



Bedre og mer miljøvennlig 
sjøtransport 

Raskt og godt hurtigbåtsamband Fosen-Trondheim er en del av det regionale 
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres. 

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til/fra Brekstad.  

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim.  

 Arbeide for elektrifisering av 
hurtigbåter og ferjer. 

 Støtte overgang til transport 
med båt for eksport av fisk. 
 

Vi vektlegger også: 

Oktober 2015 



 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten 

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner 

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres 

 Trønderbanen som 
tilbringertjeneste til Værnes 
skal prioriteres 

Trondheim lufthavn:  
Flyplass og flytilbud må videreutvikles   

Gode internasjonale flyforbindelser og direkteruter styrker 
Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet 

Vi vektlegger også: 

Oktober 2015 



Ny veg til Klæbu utløser et av  
regionens viktige næringsområder. 
 Oppgradering av kryss og rundkjøring 

må sikres. 
 Trondheimsregionen forutsetter at alle 

instanser følger opp planmessig og 
investeringsmessig for å realisere 
Fv704 raskest mulig.  

 
Strekningen E39 Harangen–Orkanger  
må realiseres.  
 
Bru over Trondheimsfjorden til Fosen  
skal utredes som del av fergefri  
kyststamveg 
 
 

Vei: 
Vi vektlegger også: 

Oktober 2015 



Regional transportplan for Midt-Norge 
- felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP 

2018-27 
 

Orientering i Trondheimsregionen   
  Skaun 17.juni 2015        v/ Torbjørn Finstad STFK 



Vedtak i fylkestingene i juni 2014 
1. Arbeid med et samlet innspilldokument til NTP 

2018 – 2027 fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og 
Møre og Romsdal.  

2. Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge 
brukes som samhandlingsarena med 
transportetatene 

3. Det er oppnevnt styringsgruppe og 
prosjektgruppe  

 



Styringsgruppe 
• Møre og Romsdal fylkeskommune 

– Oddbjørn Vatne 
– Hege Merethe Gagnat 
– Randi Walderhaug Frisvoll 
– Charles Tøsse 

• Sør-Trøndelag fylkeskommune 
– Tore Sandvik 
– Torhild Aarbergsbotten 
– Karin Bjørkhaug 
– Arne Braut 

• Nord-Trøndelag fylkeskommune 
– Tor Erik Jensen (leder) 
– Trine Hallem 
– Camilla Vågan  
– Frode Revhaug 

 



Prosjektgruppe 
 

• Nord-Trøndelag fylkeskommune 
– Dag Ystad (leder) 
– Sidsel Bryne 

 
• Møre og Romsdal fylkeskommune 

– Per Ove Nydal 
 

• Sør-Trøndelag fylkeskommune 
– Gaute Rolv Dahl 
– Odd Moldestad 
– Torbjørn Finstad 

 
• Statens vegvesen/Sekr. Samarbeidsforum for Samferdsel Midt-Norge  

– Håvard Austvik 



Milepælsplan for RTP 
Aktivitet/ Uke i 
2015 mar apr  mai jun jul aug sep okt nov des 
Styringsgruppe 
telefonmøte  x 
Arbeidsmøte om 
persontransport x 

Arbeidsmøte om 
godstransport x 

 

Arbeidsmøte om 
infrastruktur x 
SSF og 
styringsgruppemøte x 2/9 
Orienteringer i 
regionrådene I dag 

 

Drøfting i 
regionrådene ? 
SSF og 
styringsgruppemøte x 
Fylkestingene vedtar 
revidert RTP x 

 



Nasjonal plan , lokale behov og 
globalt klima… R2 

• HOVEDMÅL Retningslinje 2  
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til 
omstilling til lavutslippssamfunnet 
 
Framkommelighet:  
Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
Transportsikkerhet:   
Redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen 
Klima og miljø:  
Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et 
lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser 
____________________________________________________________ 
12 års plan. Nytte/Kost + ikke prissatte virkninger. Flerårige bevilgninger.  
Strategisk horisont 2050. Scenarier for CO2priser. 

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Retningslinjer+og+mandater/_attachment/891260/binary/1034836?_ts=14d6c1ddcf0


Grunnlag for NTP-prioriteringer  
 
Nytte/Kostnadsanalyser med hovedgrunnlag i  
Tids- og ulykkeskostnadsgevinster. 
Bedre (les: sikrere og raskere) veier gir økt trafikk. 
Konflikt med : 
Nullvekstmålet i biltrafikk  
 
Strategisk horisont 2050.  
Scenarier for CO2priser. 
12 års plan.  
Flerårige bevilgninger.  



Store udekkede regionale behov: 
• Vegstandard 
• Forfall og vedlikeholdsetterslep på fylkesveg 
• Sikring mot flom og ras/skred  
• Styrket kollektivtilbud  

Der transportbehov lar seg samordne + minimumstilbud i distrikt? 
Innfasing av ny energieffektiv / klimavennlig teknologi  
 

• NTP gir ikke penger til vedlikehold og 
investeringer som reduserer forfall, elektriske 
busser og ferjer. 
 
 
 



  Nærmere om målene 
• Persontransport 

– Trafikkveksten skal tas med gange, sykkel og kollektiv, ikke 
bare i storbyene. 
Vi må i snitt  kutte ut 10 av 500 bilturer som sjåfør gitt 1,5% i 
befolkningsvekst. (krav til antall turer som må kuttes går ned med årene)  
 

• Godstransport 
– Sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport. 
 
– Mer på sjø og skinner – når det bidrar til måloppnåelse.  

 
– Men bedre veistandard er viktig. 

   
 



 Styrking av bo og       
 arbeidsmarkedsregioner 

• Gjøre byer mer transporteffektiv 
• Tilrettelegge for mer 

persontransport på tog og buss på 
hovedaksene innenfor de største 
felles bo og arbeidsmarkedene  

• Legge til rette for sykling og gåing 
som effektiv del av transport av 
personer 

 



    
  Persontransport  
 

• Bymiljøavtale. Ta trafikkveksten med gange, sykkel 
og kollektivtrafikk, omforent mål i de største byene. 
 

• Hva med mindre byene. Kan vi få tilpassede 
bymiljøavtaler/miljøpakker? 
 

• Behov for et sammenhengende transportsystem 
som reduserer avstandsulemper mellom bygd og by. 
Hva gjøres for å sikre minimumstilbud i distriktene? 

 



     Bilreiser: 
     Handel/ Fritid  = 3x Arbeidsreiser 

Utfordring:  
Bussen trenger et gjennomsnittsbelegg for hver kjørte km(rute og tom) på ca.7 passasjerer 
for å være «klimakonkurransedyktig» med bilen.(ser her bort fra kø,kapasitetsproblemer)  



Spurv og kanoner ? 

• Blir løsningen: 
• i første rekke sykkel og gange  samt kortest 

mulig bilreiser  med mange i bilen til/fra 
handel og fritid. 
(kollektivløsning blir lett «spurv og kanoner» 
 
NTP har tidligere nøyd seg med antall reiser 
men nå bringes antall reisekm  som 
parameter. 



Godstransport 

• «Bred godsanalyse»,  kommer i juni/juli 2015 
• Hva skjer av utvikling innen sjøtransport? 

– Transportteknologi/fartøy 
– Virkemidler og konkurransefortrinn 
– Havneutvikling – hvem tar ansvar for markedskoordinering? 

• Behov for jernbane med sikker framføring av gods 
– Kapasitet på hovedspor 
– Terminaler 

• Gods på veg og bedre intern distribusjon av gods i 
regionen 
 



Blir dette felles innspillet?   
De tre fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal arbeider for å framstille et samlet 
innspilldokument til NTP 2018 – 2027 (Regional transportplan for Midt-Norge).  
Gjennom arbeidet vil en belyse hvilke langsiktige strategier som er best for helhetlig transport, og bidra til å 
fremme de tiltakene som gir god  regional utvikling og bærekraftige transporttjenester i Midt-No 
 
Foreløpige «funn» blant flere i drøftinger : 
 
• Ferjefri E39 
• Jernbane gjennom Trondheim 
• Godsterminal og havneutvikling 
• Strategi og økonomisk handlingsrom for teknologiskift buss og ferje 
• E6 sør og E6nord , E 39 
•  osv.  

men spørsmålet blir hvor mange linjer et spisset ønske/innspill kan ha. 
Sist gang hadde vi 10. 
 
Fylkestingsvedtak desember 2015 eller vinter 2016 etter innspill fra 
regionråd. 



Forrige NTP-innspill,  2014-2023 
• Økte rammetilskudd til samferdselsformål i fylkene 
• Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen 
• Framdrift på viktige riksvegprosjekter (E6 og E 39) 
• Større satsing på rassikring 
• Bedre standard på riksvegfergene. 
• Vedlikeholdsetterslepet må tas igjen. 
• Det må legges bedre til rette for overføring av gods fra veg til sjø og 

bane. 
• Bypakkene i regionen må følges opp. 
• Fylkeskommunene må få et helhetlig ansvar for kjøp av transport i 

fylkene. 
• Ørland flyplass må inn på kortbanenettet. 
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1. Innledning 
 
Siden tidlig på 2000-tallet har Trøndelagsfylkene hatt et tett samarbeid om fylkesplanlegging, med 
felles fylkesplaner for periodene 2005-2008 og 2009-2012. Samarbeidet ble etter dette videreført i en 
Regional planstrategi for Trøndelag 2012-2016, som består av en fellesdel, og et fylkesspesifikt tillegg 
for hvert av fylkene.  
 
For kommende planperiode forutsettes det at det utarbeides en felles Regional planstrategi.  
Samtidig foregår en prosess som har som formål å avklare om de to fylkeskommunene skal slåes 
sammen. For utviklingstrender som danner grunnlaget for den regionale planleggingen, vil den indre, 
funksjonelle sammenhengen i Trøndelag som region være av større betydning enn organiseringen av 
det regionale nivået. Det er likevel slik at prosessen er igangsatt ut fra en forventning om at en 
sammenslått region vil bli en sterkere samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør. 
 
1.1 Trøndelag som funksjonell landsdelsregion 
Trøndelag har lenge fungert som en funksjonell landsdelsregion, og i tida som er gått siden 
plansamarbeidet startet, har mange felles prosesser, planer, prosjekter og tiltak forankret dette 
sterkere.    Innenfor sentrale næringsområder er det utviklet felles regionale strategier og virkemidler 
(havbruk, landbruk, reiseliv, kulturnæringer, osv). Næringslivets viktigste talerør, NHO, har én 
organisasjon for hele Trøndelag. 

De større kulturinstitusjonene har hele regionen som nedslagsfelt. Tog- og bussforbindelser er 
gjennomgående, og en felles, internasjonal flyplass utgjør et viktig pre for hele regionen. 
Kommunene samarbeider i regionråd som krysser fylkesgrensen både på Fosen, i Værnesregionen og 
i Trondheimsregionen.  

Trondheim er det tydelige landsdelssentret. Byens størrelse bidrar til å gi regionen tyngde på 
nasjonalt nivå, og i kraft av den sterke FoU-sektoren gjør den seg gjeldende også internasjonalt.  

1.2     Balansert utvikling 
Den første felles fylkesplanen for Trøndelag  ble vedtatt i 2004, som resultat av et nybrottsarbeid 
mellom begge fylkeskommunene og Trondheim kommune. Et sentralt mål med hele prosessen var å 
styrke samhandling og samarbeid mellom aktørene i regionen: 

Bedre samhandling mellom distriktene, byene og Trondheim skal gjøre Trøndelag sterkere, og bidra 
til en balansert utvikling i hele regionen. Det er en gjensidig avhengighet mellom Trondheim som 
landsdelshovedstad, de andre byene og distriktene i Trøndelag. Trondheim trenger et livsdyktig 
omland og distriktene trenger en dynamisk landsdelshovedstad. 
 
Balansert utvikling har blitt et innarbeidet begrep, men det er nødvendig å klargjøre bredden i 
begrepet. Balansert utvikling kan ha et innhold som kan brukes i flere sammenhenger relevant for 
regional utvikling, og denne brede forståelsen må legges til grunn i alt videre planarbeid og konkret 
planoppfølging. 
 
På individnivå vil det blant annet handle om å finne seg til rette i eget liv og mestre hverdagens 
utfordringer, - som på samfunnsnivå kan omtales som god folkehelse. Mange kommuner har en 
«ubalansert» aldersstruktur med relativt få i aldersgruppen unge voksne (lav aldersbæreevne). Det 
medfører samtidig at det fødes få barn i kommunen, og effekten forsterkes over tid. For disse 
kommunene kan det være et viktigere mål å sikre en mer balansert aldersstruktur i befolkningen, 
enn å få et større antall innbyggere totalt.  
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Et samfunn i full balanse  vil også forutsette at både økologisk, økonomisk og sosial bærekraft er 
ivaretatt. Avveiingen av de ulike verdiene må sees i forhold til lokale muligheter og begrensninger. 
Balansen skapes i politiske prosesser med vekt på lokalsamfunnets utviklingsutfordringer.  
 
En region i balanse kan forståes som en region hvor ulike samfunnsaktører samhandler til felles 
beste, hvor naboens suksess er et gode. En region i balanse kan innebære at hver kommune eller 
aktør gis mulighet til å utvikle styrke gjennom egne fortrinn. Dette kan  skape nytte både for egen del 
og for hele regionen. 

Trøndelag kan på mange måter sees som en «komplett» region, med stor bredde av naturmiljø og 
naturgitte ressurser, og et utdannings- og forskningsmiljø som dekker alle nivå og alle sentrale 
fagfelt. Næringsmessig er dette et godt utgangspunkt for å skape et samfunn i god balanse, med 
bosetting og aktivitet i ulike samfunnstyper rundt om i hele regionen. De fleste naturressursene 
finnes i distriktene; i havrommet, i jordsmonnet og skogen, på fjellet og i utmark. For å kunne dra 
nytte av dette må det bo folk der ressursene er. Skal vi drive havbruk, må det bo folk på Hitra og i 
Vikna. Skal vi utvinne mineralressursene, må det bo folk i Namdalen og i Holtålen. Slik kan regionen 
tilby et bredt spekter av utfordringer og muligheter til FoU-miljø og spesialiserte næringsaktører.  
God kobling mellom FoU-kompetansen i Trondheim og aktører i distriktet, legger forutsetningene til 
rette for at regionen kan håndtere og videreutvikle hele næringskjeder; fra ressursuthenting, 
bearbeiding og foredling, fram til salgbart produkt som skal markedsføres og transporteres til 
markedet. Forutsetningen er at aktørene, både innenfor offentlig sektor, næringsliv og det sivile 
samfunn samspiller godt, og har vilje og evne til å utnytte hverandres styrker og muligheter. 

Utgangspunktet er den gjensidige avhengigheten mellom storbyen, småbyene og distriktene. 
Samhandling skal sikre balansert utvikling i hele regionen. I de over 10 årene som er gått siden den 
første felles fylkesplanen ble vedtatt i 2004, har trønderske aktører innenfor ulike samfunnssektorer 
utviklet et stadig mer omfattende samarbeid. Gjennom samarbeid og jevnlig kontakt bygges 
relasjoner og gjensidig kunnskap om hverandres kapasitet og handlingsrom. Dette er et verdifullt 
grunnlag i situasjoner som krever bred samfunnsmobilisering fra hele regionen. Her kan plassering av 
kampflybasen på Ørland nevnes som et godt eksempel.  

Ulike prosesser med statlig omorganisering påvirker arbeidsplassbalansen gjennom nye 
funksjonsfordelinger, omflyttinger og grenseendringer. Endringene gjennomføres som 
sektororienterte prosesser i for eks. vegvesen, politi, høgskole, Innovasjon Norge og helsesektoren.  
Totalt sett fører dette til en fragmentering som er krevende for en helhetlig regional 
samfunnsplanlegging og politikkutforming og det representerer drivkrefter mot en balansert 
utvikling. Fylkeskommunenes nyorganisering og gjennomføringen av kommunereformen vil også 
kunne påvirke arbeidsplassbalansen.Dette er forhold som må vies oppmerksomhet.   
 
Trøndelag har ingen konkurrerende storby til Trondheim, byens posisjon som «landsdelshovedstad» 
bestrides ikke. Over flere år har det vært en økende erkjennelse av at byens styrke og ulike tilbud er 
en ressurs for hele regionen. Derimot kan det være en ulempe at det er for svake senter utenfor 
byen.1 Et balansert regionalt samarbeid forutsetter en viss likevekt mellom aktørene. Småbyenes og 
distriktenes forhold til storbyen må ikke få preg av ensidig avhengighet. Ingen er tjent med at 
Trondheim skal betjene hele omlandet i Trøndelag med det meste av det som trengs av service, 
handel og andre tilbud. Det er derfor nødvendig å sikre et nettverk av attraktive «regionale 
tyngdepunkt»/regionsentra som kan betjene sitt nærmeste omland med spesialbutikker, ulike 
offentlige tjenester, og andre tilbud som trenger et  befolkningsmessig grunnlag av en viss størrelse. 

                                                           
1 Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag, NIBR-rapport 2013:13 fokuserte spesielt på dette.  
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2 Regional planstrategi som redskap i planleggingen 
 
Regional planstrategi er et obligatorisk element for planlegging på regionalt nivå etter plan- og 
bygningsloven. Fylkeskommunen som regional planmyndighet, har plikt til å utarbeide regional 
planstrategi én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering av fylkestinget.  

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og 
utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal prioriteres gjennom videre regional 
planlegging.  

Planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp. 
Den skal beskrive hvilke planformer som bør benyttes, for eksempel om det skal utarbeides en plan 
for hele regionen/fylket, eller om det alternativt, eller i tillegg skal utarbeides planer for bestemte 
områder eller formål. Oversikten skal også peke på planleggingsoppgaver som bør tas opp gjennom 
interkommunalt plansamarbeid. Det bør videre redegjøres for hvem som skal delta i utarbeidingen 
av planene, siktemålet med planarbeidet og hvordan andre berørte parter skal involveres i 
planarbeidet. Planstrategien vedtas i fylkestingene og utgjør politiske føringer for regional 
planlegging og utvikling. 

En nærmere analyse og vurdering av strategier og tiltak innenfor de ulike temaområder vil bli gjort i 
det påfølgende planarbeidet.  

 
Ulike plantyper 
De regionale planene skal være styringsdokumenter som beskriver prioriteringer og veivalg for 
regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. Det forutsettes aktiv medvirkning i fra 
kommuner og regionale statsetater, samtidig som loven fastsetter at vedtatte regionale planer skal 
legges til grunn for deres virksomhet. Plan- og bygningsloven har omfattende prosesskrav for 
utarbeidelse av regionale planer, blant annet er det krav til høring og i enkelte tilfeller 
konsekvensutredninger. Regionale planer skal også ha et tilhørende handlingsprogram med tiltak 
som bør rulleres årlig. (I loven står det skal rulleres årlig, men KMD varsler at dette kravet vil bli 
oppmyket ved at skal endre til bør).   
 
I tillegg til de regionale planene utarbeider fylkeskommunene en rekke temaplaner, sektorplaner og 
strategidokumenter for ulike områder. Disse er ikke hjemlet i plan- og bygningsloven, men er 
forankret i eksempelvis særlover, stortingsmeldinger og fylkespolitiske vedtak. Dette er planoppgaver 
som fylkeskommune tar på seg koordineringsansvar for, og valg av denne plantypen begrunnes i at 
det på mange områder er ønskelig å gjennomføre en enklere prosess. I enkelte saker kan 
begrunnelsen være at alle de sentrale aktørene er direkte involvert i prosessen, og at flere 
høringsrunder derfor ikke vil tilføre vesentlig ny kunnskap eller relevante momenter. Alternativt kan 
det være at det vedtatte dokumentet først og fremst uttrykker fylkeskommunens prinsipielle 
standpunkt, for på den måten å gjøre framtidig saksbehandling forutsigbar for omgivelsene.  
  
Det har imidlertid ikke vært systematisk bruk av ulike benevnelser på dokumentene for å klargjøre 
dette skillet. Mange forskjellige benevnelser er i bruk; strategi, strategiplan, plan, melding, m.fl. Det 
har heller ikke vært stor bevissthet rundt spørsmålet når er det viktig/riktig å velge en regional plan 
med prosesskrav etter plan- og bygningsloven, og når er andre plantyper vel så egnet. I forbindelse 
med denne planstrategien vil begge fylkeskommunene øke bevisstheten ift valg av plantype og 
prosess, samt foreta en rydding i begrepsbruken. Regional plan blir reservert for planer som er 
utarbeidet gjennom en prosess i tråd med planlovens prosesskrav. Andre politisk vedtatte 
strategidokument som følges opp med tiltak, men som er resultat av enklere prosesser, kalles 
Strategi.  
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Nasjonale forventninger til regional planlegging  
 Nasjonale myndigheter gir gjennom et nasjonalt forventningsbrev nasjonale signaler  til det 
kommunale og regionale planstrategiarbeidet. Disse må avveies gjennom regionalpolitiske 
vurderinger og omsettes til gode helhetsløsninger regionalt og lokalt. Det nasjonale 
forventningsbrevet kommer før sommeren 2015, men likevel litt sent i forhold til pågående 
planstratgeiprosess i Trøndelag. Signalene i forventningsbrevet vil likevel bli vurdert og kommentert i 
et revidert utkast av planstrategien etter høringsperioden.   
 
Sentral godkjenning av regional planstrategi 
Når det gjelder spørsmålet om sentral godkjenning av de regionale planstrategiene, er det 
regjeringens holdning at den skal falle bort slik at fylkeskommunene egengodkjenner planstrategien. 
Det vil om ikke lenge bli sendt ut et forslag til lovendring om dette på høring. 
 

3 Fakta, utfordringer og muligheter for Trøndelag  

3.1 Befolkning, bosetting og kommunikasjoner 
 
Trøndelag ønsker å være attraktiv for innbyggere, næringslivet og besøkende. For å oppnå dette må 
vi videreutvikle et konkurransedyktig landsdelssenter, attraktive småbyer, og et nettverk av 
levedyktige tettsteder og grender i hver region. 
 
Befolkningsutvikling 
I perioden 2000 til 2014 har det vært befolkningsvekst i både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, som 
det har vært i store deler av landet. Bak dette generelle bildet skjuler det seg betydelige forskjeller. 
De store byene vokser både på grunn av innenlands tilflytting, fødselsoverskudd og innvandring, og 
det blir stadig flere som bor i urbane strøk. De største byene vokser aller sterkest. I 
Trøndelagomfatter dette Trondheim.  
 
I den siste femårsperioden, fra 2010 til 2015, ligger alle de seks kommunene med høyest vekst i 
Trondheimsregionen. Skaun vokser mest relativt sett og deretter følger Stjørdal, Trondheim, Klæbu, 
Melhus og Malvik. Dernest kommer kystkommunene Vikna, Hitra og Frøya, som har hatt høy vekst i 
havbruksnæringen. I distriktskommunene er det i hovedsak innvandring som er grunn til vekst i 
folketallet. 
 
Samtidig som det foregår en sentralisering fra utkantkommuner til sentrale kommuner kan det også 
sees en sentralisering innenfor den enkelte kommune og i distriktsregionene. Styrking av kommunale 
og regionale sentra skal bidra positiv til flyttebalansen. Den generelle urbaniseringsprosessen berører 
også sørsamisk område. Stadig flere samiske ungdommer flytter til byer og tettsteder. Det er derfor 
blitt økt fokus på hvordan urbaniseringsprosessene virker inn på samisk identitet, språk og kultur.  
 
Kjønnsbalansen er relativ jevn på fylkesnivå. Det er imidlertid større variasjoner i enkelte 
aldersklasser og for enkelte kommuner. Kvinneandelen i aldergruppen 20-44 år for eksempel er på 
kun 45% i Snillfjord, Hitra,  Verran og Grong.  
 
Innvandring 
Innvandrerbefolkningen er viktig for folketilveksten i Trøndelag.  Det er særlig etter 2007 at 
innvandringen har vært høy. Innvandrernes alders- og kjønnsstruktur skiller seg noe fra den øvrige 
befolkningen. Vi finner relativt sett flere unge voksne og menn blant innvandrerne enn i befolkningen 
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ellers. Integrering og inkludering av nye landsmenn forutsetter et bevisst arbeid på flere 
samfunnsområder som utdanning, arbeid, bolig, kultur og helse. 
 
Den viktigste årsaken til innvandringen er arbeid. Inntektsforskjell mellom Norge og hjemlandet og 
relativt høy arbeidsledighet i hjemlandet er viktige drivkrefter for denne innvandringen. Prognosene 
for utvikling i innvandring betegnes av SSB som svært usikre. I middel-scenariet legges til grunn at 
den høye nettoinnvandringen til Norge vedvarer til omtrent 2020 for deretter å halveres til samme 
nivå som før 2007. 
 
Befolkningsframskriving  
Befolkningsframskrivingene fra Statistisk sentralbyrå tilsier at det vil bo 375 000 personer i Sør- 
Trøndelag i 2040, som innebærer en vekst på  23 %. I Nord- Trøndelag er prognosen 160 000 i 2040, 
en økning på 18 %. Prognosen er noe lavere enn for landet samlet som har en vekst på 24 % for 
samme periode. I den kommunevise prognosen videreføres trenden fra de senere år. Det innebærer 
at Trondheimsområdet fortsatt får høy vekst, og at en generell sentralisering forsterkes over tid. 
 
Aldrende befolkning/aldersbæreevne 
Til tross for at den kraftige befolkningsnedgangen i enkelte distriktskommuner er stoppet opp, og til 
dels snudd, har de fleste distriktskommuner fødselsunderskudd og samlet sett en aldrende 
befolkning. Gjennomsnittsalderen på sysselsatte har økt, og den har økt mest i kommunene med 
befolkningsnedgang.  
 
Det er store forskjeller mellom kommuner for hvor mange i arbeidsdyktig alder det er per eldre (67 
år +) allerede i dag. Trondheim har best sammensetning, med 6 personer i arbeidsdyktig alder per 
eldre. I en rekke distriktskommuner er dette tallet allerede i dag mellom 2 og 3. Prognosene for den 
videre utvikling går i negativ retning for både by og land i hele landsdelen, og dette er trenden også i 
resten av landet. Nedgangen i andel personer i yrkesaktiv alder i forhold til andel eldre, vil trolig bli 
en utfordring både for personellsituasjon i helse- og omsorgssektoren og for øvrig verdiskaping og 
velferdsutvikling. 
 
Endrede boligbehov 
Tilflytting og endrede boligbehov har også bidratt til nye oppgaver for kommunene, spesielt i 
distriktet opplever flere kommuner en krevende boligsituasjon. Forventninger til kommunene om 
bosetting av flyktninger  møter ofte mangel på egnede boliger som en stor utfordring. Skal 
kommunene evne å bosette nye innbyggere og hindre at ungdom flytter ut, kreves et annet og mer 
variert boligtilbud enn slik situasjonen har vært hittil. Det er økt fokus på utvikling av attraktive 
sentrumsområder, hvor leiligheter både for utleie og salg er et viktig element.  
 
Etterspørselen kommer både fra innvandrere, tilflyttere, ungdom eller eldre som vil ha en enklere og 
mer lettstelt bolig. Samtidig er det viktig å legge til rette for unge par og barnefamilier i 
etableringsfasen. Ungdom flytter ofte på seg i forbindelse med utdanning og ungdomstid, og det blir 
viktig å få disse tilbake når de skal etablere seg. Stedsutvikling, som også omfatter gode bomiljø, er 
en betydningsfull faktor både med tanke på næringsutvikling og sosial og kulturell trivsel.  
 
Kommunikasjoner og regional utvikling 
Det har skjedd en betydelig utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner i de seinere år, både viljen 
og mulighetene for pendling over lengre avstander har økt. Samtidig har også store deler av 
arbeidslivet endret seg ved at det er langt større fleksibilitet med hensyn til tilstedeværelse og 
fjernjobbing. Trøndelag ligger på landstoppen når det gjelder bredbåndsutbygging. Utbygging av 
bredbånd og mobilnett er avgjørende for å gjøre alle deler av fylket i stand til å ta i bruk mulighetene 
innenfor ny teknologi.  
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Transport- og samferdselsplanleggingen vil kunne gi viktige bidrag til balansert utvikling. Pendlingstid 
på inntil 1 time benyttes ofte som en yttergrense. Erfaringen viser at viljen til å pendle påvirkes både 
av individuelle faktorer som utdanningsnivå, og hvilke transportmuligheter som er tilgjengelig. 
Gjennom utbygging av infrastrukturen kan felles bo- og arbeidsmarkeder utvides og effektiviseres, og 
dermed bidra til styrking av kommunale og regionale sentra. Transportsektoren skal også sørge for at 
råvarer finner en effektiv transportveg til industrien og til markedene. Regional transportplan skal 
utdype hvor, hvordan og med hvilken styrke dette kan gjøres.  
 
Nasjonale utredninger gir føringer 
Rapporten "Utfordringer for framtidens transportsystem" ble lagt frem i februar 2015, og gir en viktig 
referanseramme. Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og 
Avinor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og inneholder anbefalte hovedmål og delmål for 
framkommelighet, transportsikkerhet og klima/miljø. Innholdet vil bli bearbeidet fram til 
stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP). De endelige målene som nedfelles i NTP, blir 
førende også for fylkeskommunenes arbeid innen transport. 
 
En hovedkonklusjon er at transportpolitikken må innrettes slik at flere nordmenn må velge kollektivt, 
og færre må velge bil. For å få flere til å velge kollektiv, må nye incentiver, avgifter og virkemidler 
vurderes. Dette har et faglig grunnlag i at det ikke er mulig å bygge seg ut av kapasitets- og 
miljøproblemer som vil følge av å fortsette tilrettelegging for personbiltrafikk uten restriktive tiltak. 
Sykkel og gange står sentralt i transportetatenes vurdering og målformuleringer. Avgifter og 
begrensninger lanseres som virkemidler.  
 
Tiltak innenfor godstransporten skal også bidra til å redusere klimautfordringene. Et virkemiddel kan 
være å få gods over fra veg til sjø. Regional transportplan må fokusere på havn og havnestruktur, og 
virkemidler for å få til overføring av gods fra veg til sjø. Det forventes at nasjonal transportplan skal gi 
samlet signaler om virkemidler rettet mot maritime næringer. Den nasjonale utredningen Bred 
godsanalyse, med rapporten som skal foreligge i juni 2015, vil gi grunnlag for videre utvikling av 
strategier. 
 
Tverrsektoriell forankring av transportutfordringer 
Transportplanlegging kommer i berøring med mange andre samfunnsområder. Prioriteringer og valg 
som gjøres i kommunenes arealplanlegging er en helt avgjørende faktor for hvor stort 
transportbehov som skapes for å betjene samfunnsutviklingen, og er også avgjørende ved valg av 
transportmiddel for den enkelte reise som blir foretatt.  
 
Det å møte klimautfordringene får en stadig tydeligere plass. Utbyggingsstrukturen, mengden 
transport som skapes, transportmiddelvalg og utvikling innen transportteknologi, er underliggende 
strukturer som både samlet og hver for seg blir sentrale ved valg av mål og strategier. Her er 
forutsetningene ulike i tettbygde og spredtbygde områder. Trondheim er i norsk målestokk en 
storby, og i dette området må bymiljøavtalen opprettholdes/ videreføres. Målet her er å ta 
trafikkveksten med løsninger basert på gange, sykkel og kollektivtilbud. I småbyene er det behov for 
tilpassede miljøpakker, mens løsninger i distriktene må bli mer varierte, men med et kollektivtilbud 
som holder et visst nivå.  
 
Også med utgangpunkt i folkehelsen har det mye for seg å innrette samfunnet slik at det fremmer 
fysisk aktivitet i hverdagen. Innen transport betyr dette tilrettelegging for gange og sykkel, samtidig 
som det også opereres med en nullvisjon for ulykker eller hardt skadde i trafikken. 
 
Bedre framkommelighet for personer og gods er et viktig mål for transportplanleggingen. På dette 
området er det viktig med innovasjon og nytenking, en kan se for seg store omstillinger innen 
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transportsektoren. Spesielt transportutfordringene i byene krever smarte løsninger, og her bør en 
trekke både på FoU-miljø og internasjonale erfaringer. 
 
Bedre utnytting av tog er en god strategi for å oppfylle klimamålsetningene, der det største 
enkelttiltaket i Trøndelag er godsterminal for bane i Trondheimsregionen. Regional distribusjon av 
gods er et viktig tema. I tillegg er det behov for konsepter for lavutslipp distribusjonsløsninger for 
gods i byområdene. LNG er et viktig drivstoff å fokusere på både for ferje og godstransport på sjø. 
Satsing på en forsyningsstruktur for LNG vil gi god gevinst for transport. Det bør arbeides videre med 
Skogn havn som sannsynlig kombinert vei-, bane- og jernbaneterminal for eventuell skiping av gods 
til Sverige og det baltiske området gjennom Trondheimsfjorden. 
 
Videre regional transportplanlegging 
Regional transportplan for Midt-Norge (RTP) videreføres som felles prosess med MRFK, STFK og 
NTFK. Denne skal ha vekt på transportstrømmer og udekket transportbehov på landsdelsnivå, og er 
grunnlag for felles innspill til Nasjonal transportplan. RTP kan også utvikles til å være 
innspilldokument direkte mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å påvirke til bedre 
rammebetingelser for samferdselsansvaret i fylkeskommunen.  
Skulle sammenslåing av fylkene bli en realitet, er det naturlig å foreta en tilpasning til en felles og 
mer detaljert transportplanlegging i Trøndelag innenfor rammen av regional plan. Dette bør favne 
både fylkesvegansvaret og ansvaret for kollektivtrafikken, og det bør omfatte forankring til 
økonomiplan, hovedstrategier for både kollektivtrafikk og veg, og handlingsplaner med prioritering 
av, og rammer for tiltak.  
 

3.2 Klima, energi og miljø  
 
Klima og lavutslippssamfunn 
FN klimapanels femte hovedrapport bekreftet at klimaet er i endring og at det er "ekstremt 
sannsynlig (95-100 %)" at menneskeskapt klimagassutslipp er hovedårsaken til temperaturøkning på 
jorda. Gjennom internasjonale klimaforhandlinger har verdens ledere sluttet seg til det såkalte 
"togradersmålet". Det arbeides intenst med å komme frem til en ny internasjonal klimaavtale.  
 
I følge Klimameldingen i 2012 innebærer norsk klimapolitikk to hovedmål: (1) Innen 2020 skal Norge 
kutte klimagassutslipp tilsvarende 30 % av utslippsnivået vi hadde i 1990. To tredeler av disse 
utslippsreduksjonene skal tas nasjonalt. (2) Norge skal bli karbonnøytralt senest i 2050. I følge 
Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det sluppet ut 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norske 
områder i 2013. Dette tilsvarer en nedgang på 3,7 % fra 1990.  
 
På EU-nivå ble det vedtatt bindende mål høsten 2014: reduksjon i klimagassutslipp på minst 40 % og 
en andelsøkning av fornybar energi på minst 27 % innen 2030. Den norske regjeringen slutter seg til 
det samme reduksjonsmål og vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av 
klimaforpliktelsen sammen med EU. I tillegg har regjeringen et langsiktig mål om at Norge skal bli et 
lavutslippssamfunn i 2050. 
 
I september 2014 publiserte SSB ny statistikk for klimagassutslipp på fylkesnivå for periode 2009-
2012. Tallene kan ikke direkte sammenlignes med den gamle statistikk som felles fylkesplan 2009-
2012 baserte seg på. Fra 2009 til 2012 har utslippet i Trøndelag økt med ca. 14 %. Økningen skyldes 
primært utviklingen i utslippsposten «Industri og bergverk - prosessutslipp». Om lag 50 % av Norges 
utslipp, i hovedsak fra industri, olje- og gassutvinning og luftfart, er underlagt kvotesystemet. Resten 
av utslippene som ikke er omfattet av EU-ETS, kommer fra sektorer som kommunene, lokale 
bedrifter og innbyggerne i større grad kan påvirke: bygninger, arealbruk, transport, landbruk og 
avfall. 
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Det langsiktige målet er å gjøre Trøndelag til et lavutslippssamfunn. Dette krever tett dialog og 
samarbeid mellom mange aktører, og ikke minst engasjement hos innbyggerne. Næringslivet og FoU-
miljøet i regionen har store muligheter innen utvikling av miljøteknologi og framtidsrettede 
løsninger.  Forholdsvis mye av klimagassutslippene stammer fra jordbruket (ca 35 %), mens det 
bindes mye karbon i skogen, noe som fører til redusert innhold av CO2 i atmosfæren. Godt skog og 
økt trebruk er derfor viktige tiltak mot klimaendringene.  
 
I tillegg til å være preget av tradisjonelle næringer innen skogbruk, jordbruk og fiskeri, har regionen 
også sektorer som havbruk, olje/gass og IKT, som gir stor vekst og verdiskaping. FoU-miljøet, med 
NTNU og SINTEF i spissen, gir regionen et viktig fortrinn i arbeidet for «grønn vekst», og dermed et 
godt grunnlag for å bidra til det grønne skiftet.   
 
Energiproduksjon og fornybare ressurser 
Energiproduksjon er et meget bredt tema. Det må tas hensyn til forsyningssikkerhet, klima og miljø, 
og ikke minst verdiskaping. På dette området er det mange interesser og motstridende mål. 
Hovedoppgaver i klimasammenheng vil være å bidra til overgang fra fossil til fornybar 
energiproduksjon og –bruk, og energieffektivisering i både produksjon og bruk. 
 
Det er en viss forbedring i energibalansen for elektrisk kraft i Trøndelag i de siste årene. Mye av dette 
påvirkes av variasjoner i nedbør og temperatur. Økt produksjon og bedre overføringssystemer endrer 
den tidligere situasjonen med trusler om rasjonering grunnet regionalt kraftunderskudd. En ny 
utfordring er knyttet til økt fokus på effektbehovet av nye forbruksmønstre. Videre er det også 
forventninger til energieffektivisering knyttet til innføring av smarte forbruksmålere og «smart grid». 
 
Trøndelag har en stor andel fornybar energi. I 2012 ble 94,9 % av elektrisk kraft produsert fra 
vannkraft i Trøndelag, og 4,9 % fra vindkraft. Det er et stort potensial til å øke den fornybare 
energiproduksjonen videre. Det gjelder spesielt innenfor vindkraft, en del bioenergi og noe småkraft. 
Energipriser og rammebetingelser er i noen grad til hinder for å bygge ut fornybar energi. Å avklare 
rammebetingelsene, bygge ut infrastruktur og utnytte elsertifikatordningen kan bedre dette. I tillegg 
til økt produksjon av fornybar energi, er det også viktig å legge om til bruk av energibærere fra 
fornybare kilder. Det kan være el, hydrogen og biodrivstoff (inkludert biogass)/annen bioenergi. 
 
Trøndelag har store bioressurser. Alt som i dag lages fra fossile kilder kan også lages fra biologiske 
kilder (bioraffinaderi). Mest nærliggende er tømmer som råstoff, men det er også store muligheter i 
havet og jordbruket. Det ligger muligheter i å utvikle et næringsliv basert på nærhet til 
kompetansemiljøene og store biologiske ressurser og tilgjengelig fornybar energi. Innen dette feltet 
kan det åpne seg store eksportmuligheter for «kompetansenæring». Her snakker vi om fornybar 
verdiskaping og bærekraftig næringsutvikling basert på ressursene/råstoffene, kompetansemiljø, 
industri og øvrig næringsliv og et velfungerende samfunn i Trøndelag. 
 
Flere forskningssentre for miljøvennlig energi (FMEer) ble etablert for å bidra til fokusert og langsiktig 
forskningsinnsats. Fylkeskommunen har aktivt samarbeid med FoU-miljøet i regionen og tilbyr seg 
som «et levende laboratorium». «Jämtland og Trøndelag som fossilfri region» er arbeidstittel for å 
stimulere regionalt samarbeid mellom Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Jämtland i Sverige.  
 
Klimatilpasning og samfunnssikkerhet 
FNs klimapanel sin femte hovedrapport påpeker også alvorlige konsekvenser. Atmosfæren og havet 
er varmet opp, mengden av snø og is har avtatt, havnivået har steget, og konsentrasjoner av 
klimagasser har økt. Vi vet at endringer i klima og miljø vil medføre nye og større utfordringer hva 
gjelder naturkrefter, f.eks. ras, flom etc. Det er vesentlig at alle samfunnssektorer, inkludert 
utdanningssektoren legger til rette for kompetanseutvikling innenfor tilpasning til et endret klima. 
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For Trøndelagsfylkene antas det at økt frekvens av ekstremvær vil være en vesentlig bidragsyter til 
økt risiko i årene som kommer. I arbeid med klimatilpassing må kommuner og fylker kartlegge egen 
sårbarhet og ha en kontinuerlig drøfting av risiko- og sårbarhetsbildet. Vår avhengighet av strøm og 
IKT øker, og befolkningen har en forventning om avbruddsfri forsyning. Småsamfunn synes å være 
mer robuste enn byene når det gjelder avbrudd i kritisk infrastruktur.  Trøndelag er et nasjonalt 
samferdselsknutepunkt og hendelser som rammer vei og jernbane vil fort få store konsekvenser. Det 
er viktig at alternative transportveier gjennom Sverige opprettholdes for å redusere sårbarheten.  
Et godt samarbeid innen beredskapsplanlegging er nødvendig. 
 
Utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet får stadig større oppmerksomhet. Det gjelder både 
naturhendelser og andre forhold.  Begge Trøndelagsfylkene er store matprodusenter og regionen vil 
f.eks. være sårbar overfor utbrudd av dyresykdommer. Nord- og Sør-Trøndelag har i lengre tid 
samarbeidet om utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser. Den siste risiko- og sårbarhets-
analysen for Trøndelag ble ferdigstilt i 2014. 
 
Holdningsskapende arbeid  
Dagens ressursbruk er i varierende grad bærekraftig. Tallene fra SSB viser at forbruk og 
avfallsmengde i Norge øker. Det bør arbeides for et mer ressurseffektivt samfunn. Private og 
offentlige virksomheter kan gjøre mye for å bidra til en mer miljøvennlig og bærekraftig drift. 
Offentlig sektor i Norge inngår årlig kontrakter for store beløp og valg som foretas må vektlegge de 
miljømessige konsekvensene av anskaffelsen. Miljøledelse og miljøsertifisering er et nyttig verktøy 
for bevisstgjøring og kontinuerlig forbedring. Holdningsskapende arbeid for å påvirke innbyggernes 
handlinger av betydning for klima og miljø er også viktig. Opplæringssektoren i Trøndelag må bidra til 
å bygge bevissthet om og holdninger til klima- og miljøutfordringene blant ungdom i fylket.  
 
Prioriterte planoppgaver  
Klima- og energistrategiene/-planer i begge fylker er under rullering. Ved neste revisjon bør det 
vurderes å utarbeide en felles plan/strategi.  
 

3.3 Levekår, folkehelse og kultur  
 
Levekårene i Norge gir i utgangspunktet alle innbyggere gode utviklingsmuligheter, likevel har vi sett, 
ikke minst gjennom HUNT-resultatene, at variasjonene er betydelige, og at de viser en viss 
systematikk. De mest utslagsgivende faktorene er knyttet til utdanning og økonomi, og dermed også 
til arbeid. De sosiale ulikhetene som formes her, påvirker hvordan en utnytter samfunnets 
forutsetninger, dvs. hvordan en bruker de muligheter som finnes. Sosial ulikhet finnes blant annet 
igjen i forekomst av helseproblemer knyttet til levevaner og livsstil. Utjevning av sosial ulikhet 
handler derfor om en samfunnsutvikling som gjør at flere finner seg til rette og kan utnytte sitt 
potensial til beste for både den enkelte og for samfunnet. 
 
En slik samfunnsutvikling krever sektorovergripende samarbeid på like premisser med gjensidig 
respekt for ulike sektorers samfunnsmål. En mer helhetlig planlegging, basert på tverrsektoriell 
samhandling, vil legge til rette for menneskers vekslende behov gjennom livets ulike faser. Dette 
bidrar til å skape god folkehelse, og legger samtidig grunnlaget for bedre og mer rasjonell 
ressursutnytting. God helse er av stor betydning både for livskvaliteten til den enkelte og for å sikre 
samfunnet en «frisk» og produktiv befolkning som kan bidra til økonomisk vekst og 
velstandsutvikling. Helsefremmende og forebyggende arbeid bidrar til redusert bruk av alle typer 
helsetjenester. 
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Utdanningssektorens påvirkning  
Holdes Trondheim utenfor, ligger utdanningsnivået i Trøndelag under landsgjennomsnittet, men det 
gjenspeiles ikke i inntektsnivå og arbeidsledighet, her kommer begge fylkene bedre ut enn landet for 
øvrig. Fra et levekårsperspektiv er den klart største utfordringen på dette området knyttet til 
manglende gjennomføring i videregående opplæring, spesielt innenfor yrkesfagene. Innsats mot 
frafall har vært prioritert både nasjonalt og regionalt over flere år, men effekten har vært begrenset, 
og det kreves fortsatt satsing og nytenking. 
 
 Utfordringene er mange og sammensatte, innsatsen må derfor rettes mot alle ledd i kjeden. For å 
sikre et godt og trygt oppvekstmiljø for alle, er det viktig med gode tilbud og tjenester lokalt knyttet 
til blant annet barnehage, skole, barnevern, helse og fritidstilbud. God samordning av tjenester rettet 
mot barn og unge, og deres familier, er en forutsetning for å sikre et inkluderende oppvekstmiljø. 
Viktige forutsetninger legges i barnehage og grunnskole, det er nødvendig å  samarbeide mellom 
hjem og skole, mellom ulike offentlige organ som er inne i bildet, og ikke minst samarbeidet med det 
nærings- og arbeidsliv som skal rekruttere kompetanse og arbeidskraft til egen virksomhet.  
 
Samarbeidet med næringslivet er også viktig for å sikre at den kompetansen som ungdommene 
kommer ut av skolen med, er den som blir etterspurt. Med et arbeidsliv i mer eller mindre stadig  
omstilling, kan den beste modellen være at grunnkompetansen gis i skolen, mens videre opplæring 
skjer i bedrift. Overgangen mellom skole og bedrift/arbeidsliv gir flere utfordringer, blant annet med 
hensyn til å skaffe et tilstrekkelig antall læreplasser, men også med å motivere ungdommene til å 
søke læreplass. 

For mange videregående skoler i distriktene er også befolkningsutviklingen en utfordring, små 
ungdomskull fører til en så sterk svekkelse av opptaksgrunnlaget, at det blir krevende å opprettholde 
tilstrekkelig bredde i tilbudet. Følgen er at flere må flytte hjemmefra og bo på hybel i ung alder. Dette 
representerer en livssituasjon som kan bli utfordrende for en umoden ungdom, og slik øke sjansen 
for at utdanningsløpet ikke blir fullført, samtidig betyr det også at båndene til hjembygda svekkes. 

Levekår og samfunnsutvikling 

I Norge har det offentlige et sterkt ansvar for de forholdene som er avgjørende for hvordan 
samfunnet utvikler seg og hvordan folkehelsen påvirkes. Det er et uttalt politisk mål at 
folkehelsearbeidet i Norge skal være kunnskapsbasert. I Trøndelag har vi sterke forsknings- og 
utviklingsmiljø som kan og må benyttes for å få økt kunnskap om årsaksfaktorer, samt å omsette 
kunnskapen til praktisk handling, samhandlingsformer og prosessarbeid.  
En viktig utfordring på dette området er å sikre at kunnskapen tas i bruk ved at hensynet til 
folkehelsa bringes inn som en relevant faktor i sentrale beslutninger, enten det gjelder 
oppvekstmiljø, arbeidsmiljø eller velferdsordninger. Et viktig element i god folkehelse er å kunne 
mestre hverdagens utfordringer. Arealplanlegging som legger føringer for fysisk utforming av 
nærmiljøet og plassering av ulike samfunnsfunksjoner, er derfor en arena hvor folkehelsehensyn i de 
seinere årene er løftet sterkere fram, blant annet gjennom tiltak for universell utforming. Steds- og 
sentrumsutvikling som legger til rette for gående, vil gi bidrag til folkehelsen gjennom å invitere til 
fysisk aktivitet, men vil også bidra til sosial aktivitet, ved å skape møteplasser i det offentlige rom.  
 
I dagens samfunn er den psykiske folkehelsen under like stort trykk som den fysiske, ikke minst 
gjelder dette for barn og ungdom. Helsa styrkes gjennom samfunnsdeltakelse. Å være en del av et 
fellesskap påvirker helsa positivt gjennom opplevelse av samhørighet og sosial støtte. Her 
representerer frivillig sektor en svært viktig samfunnsaktør, med mulighet for fellesskap og 
interessemangfold. Også tilbudet innenfor kunst og kultur kan sees i lys av dette, både gjennom å gi 
mulighet til egen utfoldelse og ved opplevelse av profesjonelle aktører. Ut over opplevelsen har 
kunst og kultur en dannende funksjon både for den enkelte og for samfunnet. Deltakelse i 
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kulturaktiviteter er en måte å høre til i samfunnet på, grunnlaget for bred deltakelse legges i den 
enkeltes lokalsamfunn.  
 
For den sørsamiske kulturen utgjør språket og reindriften de viktigste faktorene. Internasjonalt er 
samisk språk truet og sørsamisk er blant de samiske språkene som er i størst fare for å gå tapt. Nord-
Trøndelag er en del av forvaltningsområdet for samisk språk sammen med Snåsa og Røyrvik 
kommuner. Hensikten med forvaltningsområdeordningen er å legge forholdene bedre til rette for 
utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv. I Sør-Trøndelag vurderer Røros kommune en 
utredning som grunnlag for å delta i forvaltningsområdet, og også Elgå reinbeiteområde i Hedmark. 
 
I mange kommuner er den kulturelle grunnmuren mangelfull, dvs. den kulturelle infrastrukturen av 
kulturfaglig kompetanse, institusjoner, nettverk og organisasjoner. Kommuner hvor dette er på plass 
vil ha et bedre utgangspunkt for integrering av nye innbyggere, også innvandrere fra andre kulturer.  
 
 
For mange barn og unge er skolesamfunnet det viktigste fellesskapet, og her lærer elevene om 
verdier som egenverd, medbestemmelse og ytringsfrihet. I hverdagen er det likevel mange barn som 
opplever seg å være utenfor dette fellesskapet, og at samfunnet ikke stiller opp for dem. Det er en 
utfordring for hele samfunnet at de hjelpetiltakene som er etablert for å møte disse barnas behov, 
både på kommunalt og statlig nivå, ikke er godt nok samordnet med hensyn til ansvarsområder og 
tiltak. Konsekvensene bæres først og fremst av den enkelte, og gir seg ulike utslag - frafall i 
videregående opplæring, rus og psykiske problemer. 
 
Prioriterte planoppgaver 
Begge fylkene må i løpet av periodene vurdere om det skal lages en ny felles regional plan for 
folkehelse, eller om mål og strategier i folkehelsearbeidet skal inn i en eventuell ny fylkesplan. 
 
Det er behov for felles strategier for kulturområdet som et viktig verktøy for en demokratisk og 
innovativ kulturutvikling i Trøndelag. Det er også formålstjenelig med tanke på å redusere antall 
temaplaner.  

Det er behov for en samordning av kunnskapstilfanget på folkehelseområdet og økt forskning og 
kunnskapsbasert dokumentasjon av samfunnets kulturinnsats. Det vil være naturlig at dette ivaretas i 
strategiene i rullering av FoU-strategi for Trøndelag. 

 

 

3.4 Arbeidsliv og næringsliv 
 
Trøndelag har stort mangfold i næringslivet. Rike naturressurser, naturgitte fortrinn for 
matproduksjon og flere komplette verdikjeder legger grunnlaget for en robust næringsstruktur. 
Landsdelens kunnskapsmiljø, med NTNU og SINTEF i spissen, gir både utdanningsmuligheter og 
forskningskompetanse innenfor en stor bredde av fagområder, med særlig styrke på teknologi.  
Koplingen mellom en råvaresterk region og FoU-miljøene gir regionen et sterkt konkurransefortrinn 
som kan og bør utnyttes. Landbruk og havbruk er eksempler på komplette verdikjeder. Regionen har 
produksjon av råvarer, produksjon av innsatsfaktorer, nasjonale forsknings- og kunnskapsmiljøer, 
foredlingsindustri og salg til forbruker. Dersom vi skal lykkes med å omsette råvarene og 
naturressursene til økonomisk og sosial utvikling, er samspillet mellom alle elementene i verdikjeden, 
mellom lokalt næringsliv og forskning- og kunnskap, avgjørende. 
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Vekst i hele landet er et uttalt nasjonalt politisk mål. I Trøndelag ligger mye av næringsutviklings-
potensialet i det stedbundne naturgrunnlaget. Det må derfor utvikles en felles bevissthet om og 
forståelse av hvilke forutsetninger som må være tilstede for at dette potensialet kan tas ut. Dette vil 
dreie seg om å sikre levedyktige distrikter med livskraftige lokalsamfunn. Bare på den måten kan 
storbyen og regionen samspille godt og med gjensidig nytte. 
 
Naturressurser og bærekraftig næringsutvikling  
Deler av Trøndelags naturressurser er vernet for å ivareta særlig flora og fauna eller andre spesielle 
kvaliteter. Dette gir et kvalitetsstempel som næringsmessig utnyttes av ulike tilknyttede 
opplevelsesnæringer. For disse næringene er videre utvikling en balansegang med tanke på at økt 
aktivitet ikke skal ødelegge de verdiene som utgjør grunnlaget for næringen.  
 
Det meste av arealet er imidlertid tilgjengelig for annen type bærekraftig næringsutvikling og 
representerer langsiktige muligheter. Mange naturressurser er fornybare; innen landbruk (herunder 
lokal mat), reindrift, skog/tre, havrom (fiske, oppdrett, tang og tare) og energiproduksjon (vann, 
vind). Det kan likevel være nødvendig å gjøre inngrep for å ta i bruk ressursene, slik som utbygging av 
vind- og vannkraft, veier i skogbruket, infrastruktur i jordbruket og akvakulturanlegg. Nytten av slik 
utnyttelse av naturressursene, med tilhørende inngrep, må veies opp mot eventuelle ulemper.  
Andre naturressurser er ikke fornybare, som mineraler, olje og gass. For disse må vurderingene i 
tillegg omfatte mer langsiktige og globale hensyn.  
 
Regionen har flere komplette verdikjeder. Ved utnyttelse av naturressursene i Trøndelag, er det 
viktig også å tilstrebe regional videreforedling. Det er ofte dette som gir den vesentligste delen 
verdiskapingen, og de fleste arbeidsplassene. Foredling av en ressurs medfører ofte at også andre 
ressurser utnyttes og foredles samtidig, for eksempel fornybar elektrisk kraft. I et miljøperspektiv vil 
lokal foredling generelt være positivt, og spesielt i områder som Trøndelag, der vi har god tilgang til 
fornybar energi. 
 
Trøndelag har gode naturgitte forutsetninger for matproduksjon, både til lands og til havs, og er en 
stor nyskapende region innen både landbruk og havbruk. Reindriftsnæringen i Trøndelag har det 
beste produksjonsresultatet på landsbasis. For alle disse næringene er det stort potensial for å 
videreforedle en større del av råvarene lokalt, noe som igjen vil gi ytterligere sysselsetting og 
verdiskaping i regionen. Veksten innen oppdrettsnæringa avhenger imidlertid at næringa får kontroll 
på de to største utfordringene, lakselus og rømming. Arealbruk er en annen utfordring for 
oppdrettsnæringa. Det anbefales at kommunene forsterker det interkommunale samarbeidet i 
tilknytning til  arealplanlegging i sjøområdene.  
 
Strukturendringene i jordbruket, med større produksjonsenheter og færre aktive foretak, påvirker 
samfunnsutviklingen i regionen. Trøndelag har over tid økt sin relative andel av nasjonal 
matproduksjon og har potensial for videre økt produksjon og har mål om 30 % vekst i matproduksjon 
innen 2030. Markedsutviklingen innenfor lokale matspesialiteter, natur- og kulturbasert reiseliv, 
samt grønne velferdstjenester gir utviklingsmuligheter.  
 
Skognæringa er en av de største eksportnæringene i landsdelen. Virksomhetene i skognæringa i 
Trøndelag produserer for over 7,5 milliarder kroner årlig, basert på den fornybare ressursen tømmer. 
Trøndelag er den eneste regionen i landet som fortsatt har en velfungerende og komplett 
skognæringsklynge.  
Trøndelagsregionen har store og økende skogressurser, grunnet stor vekst i kulturskogen. 
Verdiskapingen i Trøndelag skal øke gjennom utvikling av og samarbeid i skognæringsklyngen, 
framtidsrettet fokus på innovasjon og kompetanseutvikling. 
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Regionen har spennende mineralske ressurser. Kommunal arealplanlegging må bidra til å sikre viktige 
mineralforekomster i et langsiktig perspektiv. Dagens rammebetingelser med en for stor usikkerhet 
for investorer gir lite håp om store prosjekter. Behov for infrastrukturinvesteringer kan være 
betydelig og er avhengig av omfanget av driften og lokalisering av foredlingsanlegg. Større 
infrastrukturinvesteringer knyttet til uttransport av mineraler må derfor sees i forhold til 
sannsynligheten for at det faktisk vil skje en etablering.  
 
Olje- og gassressursene i Norskehavet legger grunnlaget for et betydelig omfang av 
industriarbeidsplasser, en stor leverandørindustri og omfattende ringvirkninger i landsdelen. 
Industrimiljøene er sårbare og konjunkturavhengige. Omstilling, innovasjon og forsterket 
forskningsfokus er viktige utfordringer.  
 
Innovasjon, entreprenørskap, FoU og internasjonalisering 
Det norske kostnadsnivået er høyt, derfor er innovasjon og markedsorientering avgjørende for 
næringslivets konkurranseevne, omstilling og produktivitetsvekst. Ny kunnskap og teknologi gir nye 
muligheter. Det brukes store ressurser på regionale innovasjonsmiljø i Trøndelag. Disse må utnyttes 
optimalt som verktøy i næringsutviklingen. Erfaring viser at innovasjoner skjer lettere i bedrifts-
klynger enn i enkeltbedrifter. Det ligger et vekstpotensial i bedriftssamarbeid og klyngeutvikling. 

Det er mangel på tilgjengelig risikovillig investeringskapital for å understøtte knoppskytinger og 
næringslivets utviklingspotensial. Sett i sammenheng med regjeringens ønsker om å sentralisere 
virkemidlene og ta mindre distriktshensyn ved fordeling av økonomiske rammer, er kapitaltilgang en 
stor utfordring for å understøtte næringslivet i regionen. 

Samarbeidet med FoU-sektoren i «distrikts-Trøndelag» er lav. Dette gjelder med få unntak både 
næringsliv og offentlig sektor. De nasjonale og regionale forsknings- og utdanningsmiljøene i 
Trøndelag er viktige for kunnskapsbasert utvikling. Det finnes dessuten interessante, mindre 
kunnskapsmiljø med forskningsaktivitet i bl.a. Namsos (VESO Vikan som driver med akvamedisinsk 
oppdragsforskning mot et internasjonalt marked) og i Overhalla (hovedkontor for Pharmaq-
konsernet, som er verdensledende innen vaksiner og terapeutiske produkter for oppdrettsfisk).  

Det er behov for både å synliggjøre mulighetene som ligger i forskning, øke bestillerkompetansen hos 
aktørene og legge til rette for økt utnyttelse av regionens FoU-miljøer. Ikke minst er det viktig å 
senke terskelen for at lokalt og regionalt arbeidsliv kan delta i utviklingsarbeid, som ikke 
nødvendigvis er forskning, sammen med kompetansemiljøene. Mulighetene ligger i å etablere en god 
sammenheng mellom verdikjedene, utdanningstilbudene og kompetansemiljøene for å bidra til en 
optimal verdiskaping basert på regionens stedegne ressurser. Trøndelag kan utnytte regionens 
muligheter bedre gjennom å styrke kunnskapsbasert samarbeid , og få relevante aktører til å dra i 
samme retning. Forskningsrådets satsing på regionalt baserte virkemidler gjennom VRI (Virkemidler 
for regional FoU og innovasjon) og regionale forskningsfond har vært viktige virkemidler for 
samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljøene. 

Det ligger muligheter for det trønderske næringslivet i å ta en større andel av den nasjonale 
eksporten og utnytte internasjonale potensial innenfor flere sektorer. Det må legges til rette for at 
både regionalt næringsliv, kommuner og organisasjoner kan ta aktivt del i internasjonale 
organisasjoner og i internasjonalt prosjektsamarbeid. Internasjonal innsats skal konsentreres omkring 
de områder der internasjonalt engasjement har en klar merverdi.  

Rekruttering til arbeids- og næringsliv 
Tilgangen på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft er en forutsetning for videre utvikling, og en sentral 
utfordring både for privat og offentlig sektor. Spesielt for distriktene vil den demografiske 
utviklingen, med en utfordrende alderssammensetning og stadig færre i yrkesaktiv alder, 
urbanisering og økt mobilitet/flytting, virke inn på mulighetene næringsliv og offentlig sektor har til å 
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rekruttere kompetent arbeidskraft. Tilgang til arbeidsplasser for par i samme arbeidsmarkedsregion, 
og muligheter for karriereutvikling, er også utfordrende.  

Videregående opplæring er en viktig del av rekrutteringsutfordringen. Tilbud og kvalitet i den 
videregående opplæringen er sentralt. Hovedutfordringene her er at for få elever fullfører med 
vitnemål eller fag- og svennebrev. Det er også en utfordring at 1/3 av de som søker læreplass ikke får 
denne. Fordelingen mellom søking til yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogrammer er 
omtrent 50/50. Men bare 15 % av elevkullet på yrkesfag fullfører med fag- og svennebrev fem år 
etter at de startet på videregående opplæring. Dette er en utfordring for rekrutteringen til 
næringslivet innen flere sektorer. Tilgang til læreplasser har også sammenheng med hva som gjøres 
for å skape nye læreplasser samtidig som at arbeid- og næringsliv må strekke seg lengre for å nå 
dette målet. Bare noe over 5% av bedriftene er i dag godkjente lærebedrifter. 

Fylkeskommunen må styrke sin rolle som initiativtaker og samordningsaktør og bidra til å styrke 
kompetansen i det regionale arbeidsmarkedet. Dette er viktig både på individnivå og på næringsnivå. 
Det ligger muligheter i at fylkeskommunen utvikler nye arbeidsmåter for å kople rollen som ansvarlig 
for videregående opplæring med rollen som tilrettelegger for næringsutvikling.  

Kompetanseutfordringene i dagens og framtidas samfunn er komplekse og griper over tradisjonelle 
skillelinjer mellom fag og profesjon. Samhandling mellom næringsliv, offentlig forvaltning og 
utdannings- og forskningsinstitusjonene ses på som en nøkkel for å utvikle nærings- og samfunnsliv.  

Regionens utdanningsmiljø på høgskole- og universitetsnivå spiller en viktig rolle for å sikre 
verdiskaping, bosetting og utvikling i store og små kommuner. Regional tilstedeværelse, nærhet til 
studenter og samfunn og fleksible utdanningstilbud er viktig både for at næringslivet og offentlig 
sektor skal få rekruttert relevant kompetanse, og for regional utvikling i Trøndelag.  

Andre muligheter for å bidra til å løse arbeids- og næringslivets rekrutteringsutfordringer, er bl.a. å 
«hente hjem» utflyttede ungdommer som har tatt utdanning utenfor Trøndelag tilbake til 
landsdelen. Det gjennomføres en rekke tiltak rettet mot dette, og her er det mer å gå på for å 
synliggjøre landsdelens muligheter og attraktivitet. I rekrutteringssammenheng ligger det også et 
potensial i å integrere den andelen av befolkningen som i dag ikke er en del av den ordinære 
arbeidsstyrken inn i arbeidslivet. Videre er det sannsynlig at samfunnet vil være avhengig av 
utenlandsk arbeidskraft for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft. Å øke sysselsettingen blant 
innvandrere, og bedre integreringen av disse, vil bidra positivt.  

Prioriterte planoppgaver  
Flere av fylkenes felles strategier bør rulleres i løpet av planperioden. Det gjelder FoU-strategi for 
Trøndelag, Strategiplan for kulturnæringer, Reiselivsstrategi for Trøndelag og Internasjonal strategi. 
 
Når det gjelder landbruksmelding for Trøndelag er det ikke behov for revisjon av meldingen i 
kommende planstrategiperiode. Meldingenes strategier og tiltak følges opp fortløpende i et 
samarbeid mellom aktuelle parter.   
 
Marin Strategi Trøndelag er under rullering og behandles i begge FT juni 2015. Den bør også rulleres 
mot slutten av den nye planstrategiperioden. 
 
Strategisk kunnskapsgrunnlag for framtidig verdiskaping vil være et viktig grunnlag for på best mulig 
måte å styre innsatsen for næringsutvikling i riktig retning, og samtidig gi aktørene i Trøndelag et 
bedre grunnlag for å oppnå tilgang til ulike EU-programmer.   
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4 Oppsummering av prioriterte planoppgaver i perioden 2016-2020  
 
Situasjonen med kommune- og regionreformen fører til en viss usikkerhet når det gjelder riktig 
tidspunkt for revisjon av ulike planer og strategier. Tidspunktet må velges slik at det best mulig bidrar 
til at nye administrative- og politiske miljø, både på kommunenivå og regionnivå, gis mulighet til å 
utvikle felles strategier. 
 
Felles strategidokumenter slik som Marin strategiplan Trøndelag, Reiselivsstrategi, landbruksmelding, 
FOU-strategi for Trøndelag og Strategiplan for kulturnæringer er i gjeldende planperiode videreført  
eller er under rullering. De fylkesvis prioriterte planoppgavene for perioden 2012 – 2016 er i all 
hovedsak gjennomført som forutsatt.  
 
 
En felles fylkesplan for Trøndelag  
En ny felles fylkesplan betraktes som et godt felles strategisk verktøy uansett utfall av kommune- og 
regionreformen.   Tidspunktet for en revisjon bør imidlertid avstemmes i forhold til dette. Det 
fastsettes derfor ikke noe konkret årstall for oppstart av fylkesplanarbeidet. Oppstartstidspunktet 
vurderes kontinuerlig. Som gjennomført tidligere kan det være formålstjenlig at sittende fylkesting 
utarbeider et høringsutkast mens det nye (evt. felles) fylkestinget vedtar strategier for sitt videre 
arbeid.  
 
En ny felles fylkesplan vil kunne ta opp i seg og koordinere strategier for ulike enkelttema og slik 
redusere antall planprosesser. Dette vil også bidra til en harmonisering av planstrukturene i de to 
fylkene.  
 
Et viktig tema for videre utvikling i Trøndelag, er hvilken regional rolle storbyen skal spille.  I en ny, 
helhetlig fylkesplan kan et slikt spørsmål tas opp i sin fulle bredde. Byens rolle er også relevant i 
tilknytning til kommune- og regionreformen. 
 
Mineralnæringsstrategier innarbeides i en framtidig fylkesplan og regionale planer/strategier der det 
er naturlig. Dette er for eksempel allerede praktisert i «Regional plan for arealbruk» i Nord-Trøndelag 
som inneholder et eget kapittel om mineraler.  Det samme kan gjøres gjeldende med hensyn til 
utfordringer knyttet til barn og unges oppvekstmiljø. Dette er et tema som med fordel kan løftes i en 
bredere sammenheng enn en egen plan kan gi.  
 
Det utarbeides et strategisk kunnskapsgrunnlag  for framtidig verdiskaping. Dette vil være et viktig 
grunnlag for på best mulig måte å styre innsatsen for næringsutvikling i riktig retning, og samtidig gi 
aktørene i Trøndelag et bedre grunnlag for å oppnå tilgang til ulike EU-programmer.   
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Regionale planer (med prosesskrav etter PBL § 8-3) 
Regional planstrategi for perioden 2020-2024  Oppstart i slutten av 2018   

Fylkesplan for Trøndelag  Tidspunkt for oppstart vurderes i forhold til 
kommune- og regionreform 

Regional transportplan Rulleres i løpet av planperioden. 
Felles mellom Nord-Trøndelag, Sør-
Trøndelag og Møre- og Romsdal.  

Regional plan for folkehelse  Det vurderes i løpet planperioden om det 
skal utarbeides en felles regional plan for 
folkehelse eller om mål og strategier i 
folkehelsearbeidet evt. kan inngå i en ny 
fylkesplan  og andre aktuelle 
planer/strategier.   

Regionale strategidokumenter/meldinger/utredninger  
(uten prosesskrav etter plan- og bygningsloven) 

Internasjonal strategi 2013-2016 Rulleres i løpet av planperioden   

Marin Strategi Trøndelag 2015-2018 Rulleres i løpet av planperioden   

Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Rulleres i løpet av planperioden 

Felles strategier for kulturområdet  Utarbeides i løpet av planperioden  

Klima- og energistrategi (N-T) 
Klima og energiplan (S-T) 

Strategien/planen er under utarbeidelse i 
begge fylker. Ved neste revisjon bør det 
vurderes en harmonisering til en felles 
strategi/plan 

FOU-strategi for Trøndelag Er under rullering   

Strategisk kunnskapsgrunnlag for framtidig 
verdiskaping 

Utarbeides i løpet av planperioden 

 
 
Deltakere i planprosessene vil variere for de ulike planer. De mest aktuelle vil være kommunene, 
regional stat, representert ved både fylkesmannsembetene og andre offentlig organer. Videre 
regionale sammenslutninger når det gjelder næringslivets organisasjoner og frivillig sektor.  
 
Fylkeskommunene vil være sekretariat for planprosessene. 
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Vedlegg - Oversikt over eksisterende planer i Trøndelagsfylkene 
 
Planer/strategier som er utarbeidet i felleskap mellom Trøndelagsfylkene 

• Regional planstrategi 2012 - 2016  
• Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 - 2020 
• Strategiplan for kulturnæringer – Trøndelag 2009 - 2016 
• Landbruksmelding for Trøndelag 
• Melding om kystskogbruket (felles for Trøndelag og resten av kystfylkene, vedtas i løpet av 2015)  
• Trøndersk matmanifest 
• FoU-strategi for Trøndelag 2012 - 2015 
• Internasjonal strategi 2013-2016 
• Marin strategiplan Trøndelag 
• Idrettspolitisk manifest 
• Risiko og sårbarhetsanalyse for Trøndelag  
• Felles fylkesplan 2009-2012 
• Regional transportplan (inkluderer også Møre og Romsdal) 
• Forvaltningsplan for vann i vannregion Trøndelag 

 
Planer/strategier som gjelder bare for Sør-Trøndelag  

• Strategi for arealbruk 
• Regional folkehelseplan 
• IKAP; interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (gjelder også for Stjørdal)  
• Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 
• Transportplan for Sør-Trøndelag 
• Trafikksikkerhetsplan 
• Regional plan klima og energi 
• Regional plan for forvaltning av kulturminner 
• Anleggsstrategi idrett og friluftsliv 
• Strategisk museumsplan 
• NY GIV: Arealbruk og transport i Trondheimsregionen inkl. strandsoneplan 
• Kystområdene 
• Interkommunal kystsoneplan 
• Regionalpolitisk arealstrategi- fjellområder  
• Regional plan for Røros bergstad og Cirkumferensen 
• Dovre - Fylkesdelplan  
• Forollhogna -Villreinens leveområde 
• Sør-Trøndelag/ Hedmark – reinbeiteområder 

 
Planer/strategier som gjelder bare for Nord-Trøndelag  

• Regional plan for arealbruk  
• Regional plan for folkehelse  
• Regional utviklingsprogram (RUP)  
• Regionale klima- og energistrategier  
• Fylkesveiplan 2014 -2017  
• Handlingsprogram for kulturminnepolitikk 
• Museumsstrategisk plattform  
• Teaterstrategisk plattform 2010 - 2015 
• Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013 -2017 
• Strategi for idrett og friluftsliv i Nord-Trøndelag 2013-2016 
• Strategi for små vannkraftverk i Nord-Trøndelag 



 

 

 
 

 

Side 1 

 

Utviklingsplan 2016-19, Trondheimsregionen 

1 Mål for Trondheimsregionen  
Alle kommunene gjorde likelydende vedtak i sak om Trondheimsregionen 2011: 
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.   
 

 
 

2 Programområder: 
Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes: 
• P1: Strategisk næringsutvikling. 
• P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging. 
• P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 
• P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 
Det vil være naturlig å diskutere arbeidsområdene i 2016 i lys av hva som skjer/ikke skjer i saken 
om kommunereform. 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 
Hovedmål:  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 
2020. 

Utdyping: 
Målinger viser at vi er på god vei til å innfri hovedmålet innen 2020. Strategisk næringsplan vil bli 
rullert i 2016. I påvente av det videreføres mye av arbeidet. I tillegg til workshops og innspillsmøter 
vil alle formannskapene bli samlet til en felles diskusjon om mål og strategier innen 
næringsutvikling. 

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 2 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene 
har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte 
organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene. 
Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen. I 2016 vil det jobbes med å 
samordne næringsutviklingsarbeidet i regionen enda bedre, med spesiell vekt på forholdet til 
Trondheim kommune som vertskommune.  
 
 
Tiltak som pågår: 
- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til 

bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt. 
Videreføring ut i 2016. 

- Student ut i bedrift: Støtter studentenes 
reiseutgifter til kommunene utenfor 
Trondheim, avtaler inngått med NTNU, HiST 
og BI. 

- Tilrettelegging for næringsklynger. 
- Ny toårsavtale avtale inngått med Ungt 

Entreprenørskap i 2014, må forhandles i 
2016. 

- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 
Trondheimsregionen. 

- Realisering av næringsareal i IKAP, prosjekt 
med gjennomgang av hva som er funksjonelt 
areal sammen med NiT. 

- Støtte opp under gründer-/ 
innovasjonsarbeidet i regionen. 

- Gjennomføre frokostmøter mellom 
forskningsmiljø og relevant næringsliv i 
samarbeid med Technoport. 

- Støtte arbeidet til Trondheim Makers, sørge 
for deltakelse fra kommunene utenfor 
Trondheim. 

- Videreutvikle satsingen på innovative 
offentlige anskaffelser i samarbeid med 
Leverandørutviklingsprosjektet. 

- Støtte til Impello-analysen og driften av 
Trondheim Tech Guide. 
 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2016: 
- Vurdere å gå inn som partner i et nytt 

revitalisert Technoport. 
- Nye tiltak innen kommersialisering av 

teknologi (tidligfasefinansiering, Business 
angels). 

- Forum med næringsmedarbeidere i 
kommunene skal utvikles videre.  

- Etablere et godt mottaksapparat for 
internasjonale eksperter til våre bedrifter i 
samarbeid med Næringsforeningen. 

- Styrke det internasjonale samarbeidet både 
gjennom å utrede deltakelse på 
internasjonale bransjetreff, deltakelse i 
internasjonale prosjekt, og vurdere å gå inn 
som partner i Trøndelag sitt Europakontor..  

-  

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2016: 6,0 mill kr. 
Det settes av fondsmidler i tillegg til løpende inntekter i budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 
Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur, 
tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved at bruk av retningslinjene i IKAP 
legges til grunn for arealpolitikken. Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og 
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 

Utdyping: 
IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til 
næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 3 

Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling 
gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Dette gir bedre grunnlag for å avveie arealbruk 
mot ulike regionale og nasjonal mål. Analysene gjennomført i forbindelse med rullering av IKAP, 
viser at areal- og transportutviklingen i regionen er på rett vei. Kommunene har fokus både på 
klimavennlig arealutvikling og å spare jordbruksareal, men det er et forbedringspotensial. IKAP 
skal være et verktøy for å beholde fokus på klima og jordvern, og tenke regionalt. 
 
IKAP2 ble vedtatt i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk forankring er en viktig 
oppgave i 2016. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregionen skal 
videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kartportalen. 
Styrkning av jernbanen sin rolle i kollektivsystemet er et viktig tema framover.  IKAP har tatt initiativ 
til å samle alle parter for få på plass en felles strategi for gjennomføring. Forankring av dobbeltspor 
Trondheim - Stjørdal i NTP 2018-2029 blir et vesentlig ledd i styrkning av jernbanen i 
Trondheimsregionen. Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal skal videreføres. 
 
Den regionale utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen ble vedtatt i regionrådet april 
2015. Veilederen for saksbehandling videreutvikles og skal løftes opp på politisk nivå, slik at 
Trondheimsregionen får en felles tilnærming til føringer ved regulering/byggesak av områder for 
deponi.  Det arbeides med utvikling av en kartportal som viser deponisituasjonen i 
Trondheimsregionen, slik at vi kan følge utviklingen. 
 
Rapport om areal- og investeringsbehov for offentlige tjenester i 2040, ble ferdigstilt juni 2015 og 
presentert for kommunene. 
 
Når de sørtrønderske kommunene i Trondheimsregionen er ferdig med sin kartlegging og 
verdisetting av friområder, vil det regionale prosjektet om friluftsliv startes. Målet er å synliggjøre 
regionale sammenhenger og verdier, ved å kartlegge regionale friområder og utpeke viktige 
korridorer for friluftsliv.  
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
 

 

.  

 Sveberg i Malvik 
Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2016: 3,0 mill kr.  
IKAP finansieres gjennom tildelinger fra KMD og kommunale bidrag, i tillegg blir skjønnsmidler for 
deponiarbeidet overført fra 2015 til 2016.. Tildelingen fra KMD er ikke klar ennå, men vi legger til 
grunn at den blir på samme nivå som i 2015. Tildelingen fra KMD brukes til å styrke 
bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, registreringsarbeid og bruk av GIS/databaser.  

Foto: Carl Erik Erikson 
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2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 
Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2016 prioriteres: 
- Spredning av suksesshistorier fra Trondheimsregionen. 
- Å gjøre Trondheimsregionen bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene. 
 
Utdyping 
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier 
de kan tenke seg å bo og jobbe hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet 
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy 
score på vurdering av karrieremuligheter. 

Trondheimsregionen må bli bedre til å fortelle våre egne suksesshistorier fra FoU og næringsliv, 
både internt og eksternt. Innad vil det kunne bygge stolthet og økt forståelse for betydningen de 
nyskapende miljøene har for hele regionen. Utad vil vi øke kunnskapen om karrieremulighetene i 
en region med sterk innovativ kraft. 

Hovedgrepet er videre produksjon og målrettet distribusjon av korte filmer fra bedrifter og 
forskningsmiljøer i regionen. Filmene forteller primært om teknologiske suksesser og 
forskningsmessige gjennombrudd. Hver historie er spennende. Sammen skal de styrke 
Trondheimsregionens profil som et tyngdepunkt for kunnskap og kommersialisering av teknologi – 
altså fremme regionens attraktivitet. Filmene kan brukes fritt av kommunene og andre interesserte. 
I tillegg blir de spredt mot utvalgte grupper via betalte tjenester på internett. 

 
Vi vil også annonsere mer tradisjonelt i papirmedier og på internett, først og fremst med 
utgangspunkt i to konkrete historier:  

• Profilering av forskningsmiljøene med utgangspunkt i Moser-ekteparet. 
• Synliggjøring av nyskaping og teknologi via gründerfellesskapet Work-work som utvikler 

digitale spill. 
 

   
Pendlerparkering Melhus.  Sjøgangen, ny regional adkomst til Fosen. 
 
Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2016: 3,0 mill kr. 

2.4 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 
Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i 
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Vedtektene for 
Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regionrådet forvalter 
kommunenes stemmerett i Regionrådet. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 
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og ikke som selskap, gir styrker og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med 
en tett kobling mot kommunenes politiske og administrative styringsorganer. 

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2016: 1,0 mill kr. 
 

 .    
Regionale busser – en suksesshistorie   Trondheimsregionen-regionrådet i Råkvåg. 
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 
3.1 Ressurstilgang i 2016:  

• Trondheim kommune: 2,0 mill kr 
• Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 
• STFK: 1,7 mill kr Som 2015  
• Fylkesmannen ST 0,3 mill kr  Overføring skjønnsmidler oppfølging deponi 
• Andel tilskudd fra KMD 1,6 mill kr Gis til STFK, fordeles videre til Trondheimsregion 
• SUM 8,0 mill kr  

 
Tilskudd fra kommunene i 2016 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010. 

 

   
Rissa sentrum       Orkdal, Grønøra 

 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 
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Ressurstilgang 2016 fordelt på programområdene:  
  P1 Nærings-

utvikling 
P2 IKAP P3 

 Profilering 
P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum Herav fond Netto 
sum 

Kommunene 3.000.000 900.000 2.000.000 1.000.000 6.900.000 2.500.000 4.400.000 

STFK 3.000.000 200.000 1.000.000   4.200.000 2.500.000 1.700.000 

KMD   1.600.000     1.600.000   1.600.000 

Fylkesmannen 0 300.000    0 300.000   300.000 

SUM 6.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 13.000.000 5.000.000 8.000.000 

 

Selv om verken bidraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD), Sør-Trøndelag 
fylkeskommune eller skjønnsmidlene fra fylkesmannen er endelig bekreftet ennå legges denne 
ressurstilgangen til grunn.    

Budsjettrammen for 2016 blir 13,0 mill kr, mot 12,7 mill kr i 2015.  

 

    
Orkanger.  Stjørdal sentrum 

3.2 Fond 
Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. 
Fondet bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det har tatt 
tid å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av 
fondet som innebærer en reduksjon med til sammen 5,0 mill. kr.  

 

Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for 
Trondheimsregionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i 
programområder for virksomheten. 

 
 

Foto: Carl Erik Erikson Foto: Carl Erik Erikson 
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