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Trondheimsregionen i tall
• 293 000 innbyggere i Trondheimsregionen, økt med  

14 000 i fireårsperioden. I tillegg ca 15 000 studenter 
med annen adresse. 

• Bare Osloregionen sterkere vekst i perioden av 
storbyregionene.

• 462 000 i Trøndelag – TRR utgjør drøye 63% av totalen.

• Vokser både gjennom innvandring, fødselsoverskudd 
og innenlands flytting – men i liten grad på bekostning 
av resten av Trøndelag.

• Obs: Lavere vekst i siste år – et trendbrudd?



Pendling

I tillegg pendler 4550 ut fra Trondheim til de andre kommunene, 
mer enn dobbelt så mange som i 2000.

Pendlere til 

Trondheim i 2000

Andel av 

sysselsatt i 2000

Pendlere til 

Trondheim i 2017

Andel av 

sysselsatt i 2017

Klæbu 1560 58,5% 1956 63,5%

Malvik 3299 56,9% 4128 58,7%

Skaun 1222 43,0% 1995 47,8%

Melhus 2921 42,9% 3899 47,5%

Stjørdal 1421 15,1% 2424 20,7%

Orkdal 527 10,6% 982 16,8%

Indre fosen 563 11,6% 637 13,3%

Midtre Gauldal 371 13,1% 421 12,8%

Sum 11884 16440



Hva sier tallene oss?
• Det er en sterk vekstkraft i regionen.

• Regionen blir sterkere og sterkere sammenvevd som 
bo- og arbeidsmarkedsregion, for innbyggerne blir 
kommunegrensene mindre og mindre viktige – og 
dette vil bare fortsette å forsterke seg.

• En arbeidsplass skapt i Trondheim er en mulig 
innbygger i de andre kommunene – og omvendt.

• Har vi politikk som har tatt dette tilstrekkelig innover 
seg?



Men hvorfor Trondheimsregionen?

Ole Eirik Almlid ( adm. dir. i NHO) ved lanseringen av 
NHO sitt kommunebarometer:

“Almlid mener målingen viser hvilke kommuner som kan 
oppleves som de mest attraktive for næringslivet. Han 
mener målingen viser at kommuner som ligger i 
randsonen til de store kommunene, og som definerer seg 
inn i storbyregionen framfor å vende blikket mot 
distriktskommuner i stedet, har en tendens til å score 
bra.”



Hvorfor samarbeide om næringsutvikling?
• Onsager (2018) har på bestilling fra Innovasjon Norge sett på 

grunner til at kommuner bør samarbeide regionalt om 
næringsutvikling:

• Styrket næringsutvikling krever i økende grad bedre skreddersydd og 
koordinert politikk og virkemidler på regionalt nivå. Funksjonelle regioner
(eks. bo- og arbeidsmarkedsregioner) er ofte best egnet; 
fylkeskommunene er for store og kommunene for små (geografisk og 
funksjonelt) for oppgaven.

• Det forutsetter at kommunene tar ledelses- og samstyringsansvaret

• Næringsutvikling skjer på tvers av kommunegrenser:

– Bo- og arbeidsmarkedsregioners egenskaper (ressurser, attraktivitet, 
infrastruktur, tilgjengelighet) er viktigere for bedrifters lokalisering, 
vekst- og utviklingsmuligheter enn enkeltkommuner.



Status interkommunal arealplan (IKAP)

Utgangspunkt:

• Arealpolitikken kanskje det viktigste elementet 
i det kommunale selvstyret.

• Men alle regjeringer har statlige mål for 
arealpolitikken som på forskjellige måter kan 
komme i konflikt med kommunens mål.

• Og i storbyregionene angår 
arealdisponeringen ikke bare den enkelte 
kommune – et viktig utgangspunkt for 
kommunereformen.



Hvordan utforme en felles 
arealpolitikk i en slik situasjon?

• Statlig arealplan?

• Fylkeskommunal arealplan?

• Eller gjennom forpliktende samarbeid 
kommunene imellom?

Byvekstavtalen viste verdien av IKAP


