INNKALLING
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 01.10. 2021
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 21/

Sted:

Bruket Kulturhus, Hommelvik

Tidsrom:

Møte kl 0900 – 1300.

Innkalt:

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

Kopi:

Varamedlemmer

Dato 24. september 2021

TR 34/21 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 18.06. 2021
Vedlegg 1: Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 18.06. 2021.
Forslag til vedtak:

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 18.06. 2021 tas til etterretning.

Orienteringssaker:
TR 35/21 Ny virksomhetsstrategi for NAV fram mot 2030.
Sak:

NAV starter nå arbeidet med en ny virksomhetsstrategi fram mot 2030, og har bedt om å få
presentere arbeidet i regionrådene. Partnerskapet mellom kommunene og NAV er en viktig
bærebjelke i velferdsstaten, derfor er kommunenes stemme viktig inn i dette arbeidet.
Ut fra Trondheimsregionens ansvarsområder er NAV sine oppgaver innen sosialpolitikken
mindre sentral enn deres oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft, slik at presentasjonen og
diskusjonen vil primært bli fokusert på det. NAV har bedt om at Regionrådet gir innspill

på disse spørsmålene:
1. Hvilke muligheter og/ eller utfordringer, gitt innsikt om nåsituasjon og trender, mener du
at partnerskapet bør jobbe videre med i fellesskap for å levere gode tjenester for
innbyggerne i egen kommune?
2. Ut fra identifiserte muligheter/utfordringer; Hva mener du bør være retningen for NAVs
strategi?
3. I prioritert rekkefølge. Hvilke strategiste grep (tiltak) vil du foreslå?
Vedlegg 2: Invitasjonsbrev.
Vedlegg 3: Trøndelags omverdensanalyse.
Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.
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TR 36/21 Orientering Luftfartsforum.
Sak:

Luftfartsforum TRD er etablert med bred deltakelse både fra offentlige myndigheter og
næringslivet i regionen. Luftfartsforums viktigste oppgave er å sikre regionen et rutetilbud som
dekker næringslivets, det offentliges, befolkningens og reiselivsnæringens behov. I lys av
koronapandemien vil det viktigste på kort sikt være å sikre reetablering av de viktigste rutene
for regionen. Gode flyforbindelser er svært viktig for utviklingen av næringslivet i regionen,
derfor er det naturlig at Regionrådet holdes jevnlig oppdatert om arbeidet de gjør. Berit Rian,
leder av Styringsgruppen for Luftfartsforum, vil orientere..

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

TR 37/21 Miljøpakken fram til 2030 - en plan for utbygging
Sak:

Miljøpakken forvalter store verdier på vegne av fellesskapet, og de er pålagt å lage en langsiktig
plan for bruk av midlene – en langsiktig tiltaksplan LTP skal fungere som kunnskapsgrunnlag
ved prioritering av tiltak i Miljøpakken. LTP skal videre synliggjøre konsekvensene av
prioriteringer i perioden 2022-2029. I løpet av disse årene må partene i Miljøpakken ta valg
med vidtrekkende samfunnsmessige virkninger.
Henning Lervåg, leder i Miljøpakkens sekretariat, kommer og presenterer status i dette arbeidet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

TR 38/21 IKAP – gjennomgang av statistikk og prognoser.
Sak:

I årshjulet står det at vi i september/oktober-møtet skal ha en gjennomgang av statistikk og
prognoser innen IKAP. Prosjektleder IKAP Esther Balvers vil presentere oppdatert kunnskap om
befolkningsutvikling, boligbygging, pendling, næringsutvikling og jordbruksareal

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Beslutningssaker:
TR 39/21 Høringsuttalelse på Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi.
Sak:

Fakta.
Trøndelag fylkeskommune har sendt «Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025
på høring, med høringsfrist 22. september.
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Strategiens hovedmål er «økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i
Trøndelag». Utkastet til Verdiskapingsstrategien erstatter Strategi for innovasjon og
verdiskaping i Trøndelag og FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016–2020. Strategien skal
følges opp gjennom toårige handlingsplaner.
Verdiskapingsstrategien bygger på forutsetninger om et mangfoldig Trøndelag med næringer
basert på naturressurser og sterke kunnskaps- og teknologimiljøer, den norske
samarbeidsmodellen om trepartssamarbeid og FNs bærekraftsmål.
Strategien peker på de strategiske områdene Kompetanse, Forskning, utvikling og innovasjon,
Omstilling til bærekraft, Attraktivitet og Samhandling for å nå målet om økt bærekraftig
verdiskaping og internasjonal konkurranseevne. De strategiske områdene er gjennomgående for
verdiskapingsarbeidet i Trøndelag. Strategien har lagt opp til at hvert strategiske område har en
kort liste med prioriteringer og aktiviteter.
Prioriteringene er:







Kompetanse: Rekruttering og vekstkraft, Arbeidsplassen som læringsarena, Omstilling og
nyskaping.
Forskning, utvikling og innovasjon: Mobilisere til forskning og innovasjon, Mer
samarbeid.
Trøndelag som test-og pilotarena, Utviklings- og forskningskapasitet i kommunene
Omstilling til bærekraft: Ressursforvaltning, Klima og miljø, Verktøy i
omstillingsarbeidet
Attraktivitet: Rekruttering, Bærekraftige etableringer, Forskningsaktivitet og studier,
Besøk
Samhandling: Sentrum og distrikt, Innovasjonssystemet, Nytt og forsterket samarbeid

Som tverrfaglige områder tilknyttet de strategiske områdene har strategien fire satsingsområder.
Dette har fylkeskommunen identifisert som områder hvor Trøndelag har særlige fortrinn. Disse
satsningsområdene er Bioøkonomi, Opplevelser, Teknologi og Offentlig sektor.
Retningsmålene for de ulike satsningsområdene er:


Bioøkonomi:
o
o



I 2025 er vi en ledende region i utvikling av bioøkonomien
I 2025 benyttes våre biomasseressurser som råstoff til økt verdiskaping i
komplette sirkulære verdikjeder
o I 2025 benyttes våre produksjonsarealer på sjø og land til bærekraftig vekst
innen reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri
o I 2025 har vi styrket vår posisjon som Norges mest komplette matproduserende
region
Opplevelser:
o



Teknologi:
o
o
o
o



I 2025 skal vi ha et mangfold av bærekraftige opplevelser
I 2025 er trøndersk næringsliv ledende i utvikling og kommersialisering av
teknologi
I 2025 er trønderske forskningsmiljø aktive i kompetanseoverføring til hele
Trøndelag
I 2025 har Trøndelag økt antallet vekstkraftige teknologiselskap
I 2025 er trøndersk næringsliv ledende i arbeidet med digital transformasjon

Offentlig sektor:
o
o

I 2025 har vi kommuner med en tydelig innsats på næringsutvikling og eget
utviklingsarbeid
I 2025 er offentlig sektor ledende på forskning og innovasjon
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Vurderinger.
Trondheimsregionen har vært tett koblet på prosessen med verdiskapingsstrategien. Det har vært
en ryddig og konstruktiv prosess, der det har vært vilje til å endre kursen underveis. Forslaget
som er sendt på høring nå er mer dekkende for Trondheimsregionens muligheter og utfordringer
enn det ståstedet prosessen startet på, og det er meget bra. Fokuset på teknologi og test- og
pilotarena samsvarer godt både med vår nåværende Strategiske næringsplan, og det som det
jobbes med i ny SNP. I det alt vesentlige støttes forslaget til ny verdiskapingsstrategi.
Det som savnes er en tydeligere tenkning om hvordan strategien skal gjennomføres. Det er
mulig det er tenkt å komme senere, men det å ha en gjennomføringsstrategi bør være den del av
den strategiske tenkningen som legges til grunn, spesielt der det tenkes at et svært bredt
partnerskap skal ta sin del av gjennomføringsansvaret. Det bør være tydeligere forventninger
med kobling til ressursbruk fra fylkeskommunens side, og det er på tide at det tenkes nytt og
kreativt på måten det kan gjøres på.
En slik tenkning bør også inkludere de interkommunale samarbeidene. Vi kan ta en større rolle i
gjennomføringen, men det krever forutsigbar finansiering, knyttet til objektive næringsfaglige
kriterier
Forslag til vedtak:

AU ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til Verdiskapingsstrategien:
1. Trondheimsregionen støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene
Verdiskapingsstrategien peker på. Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store
trekk Trondheimsregionens muligheter til økt verdiskaping. Det gir et
bedre grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er
overlappende.
2. Det er positivt at Trondheims rolle som Norges teknologihovedstad er nevnt i
strategien. Denne rollen gir et svært godt utgangspunkt for en kraftfull satsing på
attraktivitet og for å tiltrekke seg talenter og bedrifter. Teknologiens
samfunnsformende kraft vil bare bli viktigere framover, og vil være en viktig
investering i økt verdiskaping og bærekraft i regionen.
3. Trondheimsregionen støtter strategiens vekt på tett dialog og samarbeid mellom
forsknings- og universitetsmiljøene og offentlig og privat sektor.
4. Trondheimsregionen støtter fylkeskommunens satsing på bruken av Trøndelag
som test- og pilotarena. Det er viktig å posisjonere kunnskapsmiljøene og styrke
konkurransekraften, ikke minst innen autonomi, der vi har sterke miljøer innen
autonomi både til vanns, på land, og i lufta. Trondheimsregionen vil gjerne ha et
tettere samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om dette.
5. Trondheimsregionen stiller seg bak forslaget om å gjøre opplevelser til et
satsingsområde. Regionen kan tilby stor variasjon i opplevelser. Her bør strategien
ha tydeligere mål knyttet til verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som det blir
relatert til markedsføring og omdømmebygging.
6. Strategien kunne vært tydeligere på ansvar for gjennomføring Det bør
konkretiseres i større grad når fylkeskommunen kan og bør ta en hovedrolle. De
interkommunale samarbeidene kan ta en større rolle i gjennomføringen, men det
krever forutsigbar finansiering basert på næringsfaglige kriterier. Vi
oppfordrer til at fylkeskommunen prøver ut forskjellige metoder for forpliktende
samarbeid med de interkommunale samarbeidene og andre regionale og lokale
parter.
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TR 40/21 Møteplan 2022.
Sak:

Møteplan for 2022 legges fram for endelig vedtak.

Vedlegg 4: Forslag møteplan for 2022
Forslag til vedtak:

Regionrådet vedtar møteplanen for 2022.

TR 41/21 Orienteringer


TR 42/21 Eventuelt

Rita Ottervik
Leder
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PROTOKOLL
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 18/06 2021
Sekretariat: Bård Eidet

Referanse: 21/

Dato 25. juni 2021

Sted:

Digitalt møte.

Tidsrom:

Kl 0900-1230.

Til stede:

Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Jan Inge Kaspersen, Tor Jakob Reitan.
Malvik kommune: Trond Hoseth, Rikard Spets, Carl Jakob Midttun.
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Trygve Bragstad, Morten Wolden.
Melhus kommune: Jorid Jagtøien, Per Olav Skurdal Hopsø, Katrine Lereggen.
Skaun kommune: Gunn Iversen Stokke, Siri Grøttjord, Petter Lindseth.
Orkland kommune: Oddbjørn Bang.
Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Svenn Ola Krognes.
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Kjetil Mjøsund.
Observatører:
Fylkesmannen: Mari Mogstad, Harald Høydal.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian, Børge Beisvåg.
Trøndelag fylkeskommune: Tomas Iver Hallem, Henrik Kierulf, Eigil Kosi Jaren, Egil Utseth.
KS: Ole Herman Sveian, Tom Myrvold, Egil Eide.
Trondheim havn: .
Jernbanedirektoratet: Anne Skolmli.
Nye Veier: .
Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo
Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet, Kristian Dahlberg Hauge.
Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad.
Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter

Innkalling/saksliste godkjent. Rita Ottervik ledet møtet.

TR 23/21 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 09.04. 2021
Vedtak:
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.04. 2021 tas til etterretning.
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Orienteringssaker:
TR 24/21 AtB sin nye mobilitetsstrategi, og nytt kollektivtilbud fra august.
Harald Storrønning, direktør for rutetilbud og infrastruktur AtB, innledet. AtB er et
mobilitetsselskap, utarbeider nå ny mobilitetsstrategi med hovedmålet: Enklere uten bil. Glad
for å kunne tilby sømløse reiser i samarbeid med SJ. Tilbudsjustering innen 1/5 hvert år,
kommunene må ta kontakt hvis de har innspill. Fleksibel transport er nå også et tilbud i
Trondheimsregionen.
Bjørn Roger Nøstberg, AtB: Nytt sommerpass – hele Trøndelag på en billett. Gjelder 7 dager,
990 pr voksen.
Fra møtet:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 25/21 Utbygging av bredbånd i Trondheimsregionen.
Erlend Solem, fylkesdirektør samferdsel Trøndelag fylkeskommune, innledet. En helt sentral
del av infrastrukturen.
Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt den statlige tilskuddsordningen. Utfordring med gamle
kobberlinjer også i sentrale strøk.
Oppdrag fra fylkestinget: Lage et veikart for full dekning over 100mb innen utgangen av 2030.
Veikartet behandles politisk mot slutten av året. Kommer invitasjoner til kommunene.
Fra møtet:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 26/21 European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen.
Bård Eidet innledet. Jobber nå med muligheten for finansiering fra flere kilder.
Fra møtet:

Utfordrende med kommunal medfinansiering i de kommunene som er med i flere
prosjekt/regionråd.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Beslutningssaker:
TR 27/21 Regional plan for arealbruk - høringsuttalelse.
Kirsten Ingjerd Værdal, fylkesdirektør plan og næring Trøndelag fylkeskommune, innledet.
Omfattende prosess, med stor politisk involvering. Vil støtte opp om IKAP. Arealbruk krevende
politikkområde, forskjell på tilbakemeldingene fra administrasjon og fra politikk. Nødvendig å
finne løsninger over kommunegrensene. Ønsker å få opp godt samlet kunnskapsgrunnlag og en
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veileder. Vil ha god samhandling med Trondheimsregionen.
Fra møtet:

Diskusjon rundt Byvekstavtalens føringer for arealpolitikken i Trondheimsregionen.
Skeptisk til dette med 10-minutters byen, ønsker å bygge også lenger ut i kommunene, ellers
blir det bruk av dyrka jord.
Bør-retningslinjene gir ikke grunnlag for innsigelser, skal-retningslinjene kan gjøre det.
Den regionale tolkningen av statlige krav og regler er poenget, gir større mulighet for en
regional tankegang.
Mangel i punkt om regionsenter – Støren mangler i planen.

Vedtak:
1. Regionrådet for Trondheimsregionen er skeptisk til behovet for en regional plan for
arealbruk. Styring av arealbruken er det viktigste elementet i det kommunale selvstyret, og
dette selvstyret vil svekkes ytterligere hvis det kommer enda et grunnlag for innsigelser.
2. Fylkeskommunens rolle bør primært være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, og
ikke tangere statsforvalternes tilsyns- og kontrollrolle. Regional plan for arealbruk må derfor
være en utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i
Trøndelag. Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov.
Trondheimsregionen mener at en plan på regionalt nivå skal være på et overordnet nivå for å
håndtere kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne
ansvarsområder. Kommunene har alle arealplaner/strategier og avtaler som skal legges til
grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere enn RPA.
Handlingsplanen bør i all hovedsak vise hvordan fylkeskommunen skal følge opp RPA
gjennom konkrete tiltak, kollektivtilbud, prosjekter og veiledning/formidling.
3. At byaksen Orkanger – Stjørdal via Levanger/Verdal til Steinkjer er utpekt som
sammenhengende vekstakse i Trøndelag er positivt for både utvikling av Innherredsbyen,
Trondheimsregionen og Trøndelag. Vi savner imidlertid vekstaksen sørover langs
Trønderbanen og E6 mot Oslo. Aksen langs E6, både nord og sør, er viktig for utvikling av
regionale næringsarealer. Prioritering av arealutvikling langs aksen Steinkjer – Støren vil
bidra til å styrke grunnlaget for økt frekvens på jernbanen. Styrking av Trondheimsregionen
som bo- og arbeidsmarkedsregion vil styrke hele Trøndelag.
4. Regionrådet for Trondheimsregionen forutsetter at fylkeskommunen sikrer et godt
busstilbud i vekstaksene.
5. For å få til en samordnet areal- og transportutvikling er det viktig at fylkeskommunen
skaper økt forutsigbarhet om framtidens kollektivtilbud. Fylkeskommunen bør engasjere seg
tidlig i større arealplanleggingsprosesser i kommunene, slik at det sikres en god samordning
av arealutvikling og framtidig kollektivtilbud.
6. Regionrådet for Trondheimsregionen viser til at IKAP er den kommuneoverskridende
arealplanen som skal legges til grunn i areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen.
Regionrådet for Trondheimsregionen mener det er svært uheldig hvis kommunene må
forholde seg til enda en plan på regionalt nivå. IKAP er godt lokal forankret. Regionrådet for
Trondheimsregionen forutsetter at Trøndelag fylkeskommune legger IKAP til grunn i arealog transportplanlegging i Trondheimsregionen og bidrar aktivt i å styrke
Trondheimsregionen som den viktigste byregionen i Midt-Norge.
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TR 28/21 Gjenåpning etter Covid 19 – samarbeid i Trondheimsregionen.
Rita Ottervik innledet. Vi har samarbeidet veldig godt i hele pandemi-perioden, greier vi også å
samarbeide nå når det skal gjenåpnes? Har oppfordret fylkeskommunen til i en periode ha gratis
hall- og baneleie, men endt med å sette av midler til å kjøpe timer.
Kjell Bjarne Helland, Trøndelag Idrettskrets: Ulikt hvordan idretten har vært rammet. Forbudet
mot kryssing av grensene har vært meget krevende for de små kommunene. Usikker på hvor
fundamental endringene kommer til å bli.
Veien videre: Markere – vinne tilbake – rekruttere. 25 september nasjonal gjenåpningsdag. Må
passe på at vi ikke vil for mye – samtidig. Viktig med et langsiktig samarbeid de neste årene.
Bruke frivillighetens år 2022.
Geir Ulseth, Norges Musikkorps forbund: Mye frykt og bekymring, lite aktivitet det siste året.
Frafall på 3% det siste året etter flere år med økning, 20% nedgang i ny rekruttering. Øving
kjernevirksomhet, rammet hardt. Forutsigbarhet viktig framover, tilgang på øvingslokaler
avgjørende. Fint om kommunene kan ha en samlet og tydelig kommunikasjon. Drift: Ber
kommunene vurdere leieprisene det kommende året, for å stimulere til aktivitet. Viktig at
kulturmiljøet i hver kommune blir invitert inn til dialog – gir energi og kraft. Ser på oktober
som kickoff-tidspunkt.
Fra møtet:

Fylkeskommunen styrker budsjettet innen frivilligheten og idretten resten av året.
Viktig å snakke også med ungdomsrådene – klare råd om det trengs flere sosiale
aktivitetsarenaer.
Skal vi ha en felles gjenåpningsdag/markering i Trondheimsregionen?

Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 29/21 Arbeidet med Talent Attraction Management.
Bård Eidet innledet. En kompleks sak som potensielt kan ha stor betydning for næringslivets
tilgang på talent. Prøves trinnvis ut.
Fra møtet:
Vedtak:

Regionrådet vedtar å gjennomføre det foreslåtte prosjektforslaget.

TR 30/21 Avtalen med Ungt Entreprenørskap – prolongering, endring av finansieringsmodell.

Vedtak:

1.Den nåværende avtalen med Ungt Entreprenørskap prolongeres ut 2022.
2.Fra og med 2022 betaler kommunene 2/3 og Trondheimsregionen 1/3 av det avtalte
beløpet for samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap.
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TR 31/21 Framtidig organisering av profileringsarbeidet – orientering om start på
utredningsarbeid.
Bård Eidet innledet.
Vedtak:

Saken tas til orientering.

TR 32/21 Orienteringer


Felles møte for formannskapene 23-24/9: Viktig at alle formannskapsmedlemmene får
invitasjonen



TR 33/21 Eventuelt
Ingen saker.

Rita Ottervik
Leder
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INVITASJON - INNSPILL TIL NY VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR NAV
NAVs nåværende virksomhetsstrategi går frem til 2022. NAV starter nå̊, med bakgrunn i
samfunnsoppdrag, brukerbehov og samfunnstrender, et arbeide med å utforme en fremtidig
virksomhetsstrategi.
Arbeids- og velferdsdirektoratet koordinerer arbeidet med den nye strategien. Prosessen ble
forankret i direktoratets dialog med KS i juni. I arbeidet med strategien er det ønskelig å etablere
felles forståelse av nåsituasjonen, identifisere fremtidige muligheter og utforske retningsvalg og
ambisjoner.
Partnerskapet mellom stat og kommune er unikt. Vi skaper velferd i fellesskap, sammen med
innbyggere og lokalsamfunn hver eneste dag. Kommunene og staten eier NAV-kontorene sammen og
leder dem i felleskap gjennom de lokale partnerskapene. Kontorene er en viktig del av NAV, spesielt
for innbyggere som opplever krevende livssituasjoner og trenger koordinerte tjenester. Det
kommunale eierskapet og måten NAV er inkludert i, og virker sammen med, det øvrige kommunale
tjenesteapparatet har stor betydning for kvaliteten på tjenestene vi leverer.
Innbyggerne forventer at våre tjenester er koordinerte, og at de er tilgjengelige når behov oppstår.
Samtidig viser blant annet perspektivmeldingen og NAVs omverdensanalyse at de økonomiske
rammene blir strammere, befolkningen blir eldre og innbyggertallet synker i mange kommuner.
Presset på velferdstjenestene øker, og det er viktig å opprettholde høy sysselsetting.
Fremdriftsplan
Det vil være mulig å komme med innspill til virksomhetsstrategien i flere faser:



Fase 1 (august 2021 til februar 2022): Visjon og langsiktig målbilde.
Fase 2 (januar 2022 til juni 2022): Strategiske prioriteringer og operasjonalisering av disse.

Direktørene i NAV vil, sammen med et knippe utpekte medarbeidere, bidra til å samle innspill til
strategien fra partnerskapet i sine fylker/regioner. Arbeidet starter i august. Fylkene/regionene
velger selv framgangsmåte i arbeidet, men alle skal sørge for å være i dialog med et representativt
antall partnerskap, enten individuelt eller ved å samle flere. I Trøndelag vil kommunene bli involvert
gjennom de interkommunale politiske rådene i tidsrommet 30. august til 8. oktober 2021. I tillegg blir
dette tema i partnerskapsmøtene høsten 2021.
Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer med dette kommunene med i virksomhetsstrategiarbeidets
første fase.

Med vennlig hilsen
Hans Christian Holte Arbeids- og velferdsdirektør

TRØNDELAGSANALYSEN
Status og utviklingstrekk på arbeids- og velferdsområdet

Om Trøndelagsanalysen
• Samfunnet er i endring og NAV
må endre seg i takt med utviklingen.
• Trøndelagsanalysen tar for seg
de viktigste samfunnsmessige
trendene fram mot 2030
• Større oppmerksomhet
om utfordringene vi står overfor vil
hjelpe NAV til å lage mer treffsikre
strategier og planer for de
nærmeste årene.
• Trøndelagsanalysen er en lokal
variant av Arbeids- og
velferdsdirektoratets
omverdensanalyse.

Innhold // Trøndelagsanalysen

UTBETALINGER FRA
NAV I TRØNDELAG

DEMOGRAFI

ARBEID, HELSE OG
UTENFORSKAP

NÆRINGSLIV OG
ARBEIDSKRAFTBEHOV

Utbetalinger fra
NAV i Trøndelag
•

Alderspensjon

•

Sykepenger

•

Arbeidsavklaringspenger

•

Uføretrygd

•

Dagpenger

•

Sosialhjelp

NAV og statsbudsjettet 2020
Andre utgifter
383 milliarder

Folketrygden
498 milliarder
34,5%

NAV Trøndelag
37,4 milliarder

Petroleumsutgifter
28 milliarder

Høyere utdanning, forskning og fagskoler
50 milliarder

Forsvar
61 milliarder

// NAV
•

Kilde: www.statsbudsjettet.no

Samferdesel
75 milliarder
Regionale helseforetak
168 milliarder

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner
179 milliarder

Utgifter til NAV over statsbudsjettet
Folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og
sosialdepartementet i 2020 antas å bli
444 milliarder kroner, nesten 1/3 av hele
statsbudsjettet.

444
mrd

Blant annet, forventes utgiftene å være:

• Alderspensjon: 244,3 milliarder kroner
• Sykepenger for arbeidstakere: 39,9 milliarder
kroner
• Arbeidsavklaringspenger: 28,5 milliarder
kroner
• Uføretrygd: 100,7 milliarder kroner
• Dagpenger: 10,3 milliarder kroner
• Sosialhjelp kommer i tillegg
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/444-milliarder-til-folketrygden-i2020/id2671772/

// NAV

280
mrd
2008

2020

Til tross for stadig økende utgifter, har NAVs andel av satsbudsjettet holdt seg
noenlunde stabil. Dette takket være økende inntekter til staten.

For 444 milliarder kunne
man bygget 807
Trondheim Spektrum…
Med utgangspunkt i en byggekostnad på 550 millioner

…eller anskaffet 117 stykk
Helge Ingstad.
// NAV

Foto: Stein Langøren. Lisens: C C BY-SA 4.0

Pris ved anskaffelse av KNM Helge Ingstad var 3,78 milliarder

Foto: Geir M artin Strande

NAV i Trøndelag utbetaler:

Øvrig
1%

Sosialhjelp
1%
Arbeidsliv og
sykdom
40 %

Pensjoner
50 %

37,4 milliarder
I tillegg ca. 516 millioner i sosialhjelp
// NAV

Barn og familie
8%

• 2018 betalte NAV i Trøndelag ut 37,4 milliarder
kroner til personer bosatt i fylket.
• Alderspensjon utgjør halvparten av beløpet.
• 49 prosent av befolkningen mottok en ytelse fra
NAV minst én gang i løpet av året.

200 Rosenborglag

Stønadene og ytelsene utbetalt i
Trøndelag, tilsvarer budsjettet til
ca. 200 Rosenborglag…
Budsjettet 2019 for Rosenborg BK er ca.
190 millioner

// NAV

Foto: www.rbk.no

Utbetalt fra NAV per innbygger*
• Totalt ble det utbetalt kr
37 419 000 000 fra NAV til
Trøndelags innbyggere i 2018.
• Dette tilsvarer en utbetaling på kr
81 383 til hver eneste innbygger.
Det ble utbetalt:
ü

765 millioner i dagpenger

ü

3 554 millioner i sykepenger

ü

2 496 millioner i
arbeidsavklaringspenger

ü

8 032 millioner i uføretrygd

ü

1 258 millioner i barnetrygd

ü

1 650 millioner i foreldrepenger

ü

18 730 millioner i alderspensjon

*antall innbyggere per 30.juni 2018

// NAV

Kommune

gj.snitt utbet.
per innbygger

Trondheim
Klæbu
Malvik
Skaun
Melhus
Frøya
Levanger
Midtre Gauldal
Overhalla
Vikna
Stjørdal
Lierne
Ørland
Høylandet
Inderøy
Frosta
Namsos
Orkdal
Røros
Oppdal
Åfjord
Raarvihke - Røyrvik
Hitra
Verdal
Hemne
Snåase - Snåsa
Indre Fosen
Selbu
Steinkjer
Rindal
Nærøy
Flatanger
Grong
Snillfjord
Tydal
Rennebu
Holtålen
Meråker
Agdenes
Namsskogan
Osen
Meldal
Bjugn
Namdalseid
Roan
Leka
Verran
Fosnes

kr 72 293
kr 72 578
kr 73 773
kr 75 332
kr 79 601
kr 80 476
kr 81 691
kr 81 753
kr 82 751
kr 83 745
kr 84 885
kr 86 390
kr 86 902
kr 87 757
kr 88 546
kr 89 332
kr 89 368
kr 89 499
kr 90 021
kr 90 088
kr 90 355
kr 90 517
kr 90 953
kr 90 955
kr 91 632
kr 91 649
kr 91 940
kr 92 565
kr 92 853
kr 92 967
kr 93 148
kr 93 566
kr 93 671
kr 94 038
kr 95 042
kr 95 378
kr 95 754
kr 96 497
kr 96 532
kr 96 723
kr 98 084
kr 98 801
kr 100 343
kr 102 293
kr 102 841
kr 104 049
kr 106 712
kr 108 317

Norges befolkning og hvor mange som mottar ytelse fra NAV
80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

• Hver søyle representerer hvert
årskull i Norge, høyden på søylen
forteller hvor mange som er i
årskullet.
• De ulike fargene forteller hvor
mange i hvert årskull som mottar
ytelser fra NAV.
Ikke registrert hos NAV
Ingen aktivitet eller trygd
Utdanning
Alderspensjon
2 eller flere ytelser
Uføretrygd
AAP
Sykepenger
Foreldrepenger
Dagpenger
Sosialhjelp
Barnetrygd

10 000

0 år
2 år
4 år
6 år
8 år
10 år
12 år
14 år
16 år
18 år
20 år
22 år
24 år
26 år
28 år
30 år
32 år
34 år
36 år
38 år
40 år
42 år
44 år
46 år
48 år
50 år
52 år
54 år
56 år
58 år
60 år
62 år
64 år
66 år
68 år
70 år
72 år
74 år
76 år
78 år
80 år
82 år
84 år
86 år
88 år
90 år
92 år
94 år
96 år
98 år
100 år
102 år
104 år

0

// NAV

Alle tall er beholdningstall for personer bosatt i Norge per desember 2017. Sosialhjelp, Dagpenger, Sykepenger, AAP og Uføretrygd er kontrollert for dobbelttellinger og er således personer med kun denne ytelsen. Personer med 2 eller flere av disse ytelsene vises som «2
eller flere ytelser». Kilde: Nav. Befolkningstall per årskull er per 1. januar 2018. Kilde: SSB

• Alderspensjon utgjør en betydelig del av
utbetalingene fra NAV.
• Dette er dagens eldrebølge...
80 000

• Dette er hva som kommer…

70 000

• Fra 2018 til 2030 forventer NAV en
utgiftsvekst på 23% knyttet til alderspensjon

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

Ikke registrert hos NAV
Ingen aktivitet eller trygd
Utdanning
Alderspensjon
2 eller flere ytelser
Uføretrygd
AAP
Sykepenger
Foreldrepenger
Dagpenger
Sosialhjelp
Barnetrygd

10 000
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12 år
14 år
16 år
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22 år
24 år
26 år
28 år
30 år
32 år
34 år
36 år
38 år
40 år
42 år
44 år
46 år
48 år
50 år
52 år
54 år
56 år
58 år
60 år
62 år
64 år
66 år
68 år
70 år
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74 år
76 år
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80 år
82 år
84 år
86 år
88 år
90 år
92 år
94 år
96 år
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100 år
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104 år

0

// NAV

Alle tall er beholdningstall for personer bosatt i Norge per desember 2017. Sosialhjelp, Dagpenger, Sykepenger, AAP og Uføretrygd er kontrollert for dobbelttellinger og er således personer med kun denne ytelsen. Personer med 2 eller flere av disse ytelsene vises som «2
eller flere ytelser». Kilde: Nav. Befolkningstall per årskull er per 1. januar 2018. Kilde: SSB

Demografi
•

Folketall

•

Befolkningsframskrivning

•

Innvandring

Befolkning
200 000

• Per 1.januar 2020 bodde det 468 702 personer i
Trøndelag
150 000

100 000

• Befolkningen er i sterk grad konsentrert i Trondheim
og småbykommunene rundt Trondheimsfjorden.
• 44% bor i Trondheim, til sammen 20% i Stjørdal,
Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos. Resten av
befolkningen er fordelt i de 32 andre kommunene.
• Lavest andel befolkning finner vi i områdene IndreNamdal, nordlige deler av Fosenhalvøya og
områdene sør-øst for Trondheim.

50 000
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Befolkningsvekst
24%

• Ifølge SSB’s befolkningsframskrivinger er det estimert en vekst på 6% fra 2020 til
2030. Det innebærer en halv million innbyggere i Trøndelag i 2030.
• Veksten vil være størst i aksen Orkdal - Trondheim – Steinkjer og i de sentrale
områdene rundt Trondheim.
12%

• De grønne og rosa stolpene angir prosentvis vekst/reduksjon i kommunene.

11%
10%

10%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0%

0%
0%

0%

-1% -1%

-2%
-3% -3% -3%
-4% -5%

-5%
-6%

-7%

-7%
-9%

Verran

-15%

Fosnes

Namdalseid

Leka

Raarvihke - Røyrvik

Osen

Tydal

Lierne

Halsa

Snillfjord

Agdenes

Roan

Snåase - Snåsa

Høylandet

Flatanger

Hitra

Inderøy

Namsskogan

Meråker

Grong

Indre Fosen

Selbu

Hemne

// NAV Kilde: SSB, tabell 11668 (hovedalternativet). Beregningen er basert på framskrivning fra 2018.

Rennebu

Nærøy

Namsos

Rindal

Frosta

Verdal

Holtålen

Røros

Meldal

Oppdal

Åfjord

Steinkjer

Trøndelag

Midtre Gauldal

Bjugn

Trondheim

Overhalla

Frøya

Orkdal

Levanger

Vikna

Klæbu

Ørland

Melhus

Malvik

Stjørdal

Skaun

-12%

Veksten blir størst blant de eldste
43%

• Aldersgruppen over 66 år vil bli 26% flere enn i dag, og øker i samtlige av dagens
kommuner i Trøndelag

39%

34%
30% 30%
29% 29%

28% 28%

27%

26%

25% 25%

24% 24% 24% 24%
24%

23% 22%

21%

21% 21% 21%

20% 20% 19%
19% 19% 19% 19%

18%

17% 17% 17%
17% 16%
16%

15%

14% 14%
14%
12%
10%
8%

8%

7%

6%
3%

Rindal

Fosnes

Leka

Høylandet

Namsskogan

Raarvihke - Røyrvik

Lierne

Snåase - Snåsa

Osen

Agdenes

Namdalseid

Holtålen

Meldal

Verran

Hitra

Åfjord

Rennebu

Indre Fosen

Midtre Gauldal

Tydal

Selbu

Frosta

Hemne

// NAV Kilde: SSB, tabell 11668 (hovedalternativet). Beregningen er basert på framskrivning fra 2018.

Snillfjord

Halsa

Roan

Grong

Vikna

Meråker

Steinkjer

Nærøy

Oppdal

Flatanger

Inderøy

Bjugn

Namsos

Verdal

Røros

Melhus

Trøndelag

Levanger

Stjørdal

Overhalla

Frøya

Ørland

Orkdal

Skaun

Trondheim

Malvik

Klæbu

-1%

Og, de aller eldste øker mest…
• I dag er 8 prosent over 75 år
– i 2030 vil 11% være over 75 år.

45%

• Aldersgruppen vil vokse med 45 prosent.
Veksten er langt større enn de andre
aldersgruppene. Aldring av befolkningen vil gi
økte utgifter til folketrygden de neste årene

0-15 år
16-18 år
19-34 år
35-66 år
67-74 år
75 år og eldre

7%
6%
4%
1%
-2%

2020

// NAV

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kilde SSB tabell 11668. Befolkningsutvikling beregnet fra 2020 - 2030, etter aldersgruppe, jf. SSB’s mellomalternativ (Beregnet ut fra Trøndelag 2018, uten Rindal og Halsa)

2028

2029

2030

Alderspyramiden er ikke lengre enn pyramide…
100 år eller eldr e
90-99 år

• På starten av 1900-tallet så
«befolkningspyramiden» ut
som en pyramide.
• I dag, og i tiden framover vil
den ligne mer på en kule.
Befolkningen blir eldre og
det fødes færre barn.

80-89 år
70-79 år
60-69 år
50-59 år
40-49 år
30-39 år
20-29 år
10-19 år
0-9 år
40000
// NAV

30000

20000

10000

0

2030

10000

1989

20000

30000

40000

Innvandrere i Trøndelag

(Innvandrer er en person født i utlandet av utenlandske foreldre)

• En av ti personer i Trøndelag er i dag innvandrer
- I hele landet er andelen innvandrere 14 %.
• De fem landene med flest innvandrere i Trøndelag er:
5 970

3 043

2 922
2 472

Polen

Syria

Litauen

Eritre a

2 180

Sverige
Kilde SSB tabell 09817.

// NAV

Utvikling innvandring fra siden 1970
• Siden 1970 har antallet innvandrere i Trøndelag økt fra 2 750 til 48 600.
• Etter 2015 har innvandringen til Norge avtatt. Årsaken er dels en høyere
utvandring av europeiske statsborgere, svenskene drar hjem, og det
kommer færre fra Polen og Litauen enn tidligere. I tillegg har vi en lavere
ankomst av flyktninger.

48 600

• Innvandrerbefolkningen er gjennomgående yngre enn befolkningen for
øvrig, og yrkesdeltakelsen er svært forskjellig i ulike innvandrergrupper.
• Vi vet at det er vanskelig å få innpass på det norske arbeidsmarkedet med
lav utdanning, manglende norskkunnskaper og lite relevant
arbeidserfaring. Framskrivinger viser at veksten av arbeidsinnvandrere vil
utgjøre en lavere andel av innvandrere enn tidligere og andelen flyktninger
og familiegjenforening vil være høyere.

25 650

12 000
6 850
2 750

1970

3 700

1980

1990
Europa eks Tyrka

// NAV

Kilde: SSB tabell 07110.

2000
Afrika og Asia inkl Tyrkia

2010
Andre

2019

Frøya
Hitra
Trondheim
Midtre Gauldal
Flatanger
Roan
Grong
Meråker
Snillfjord
Leka
Vikna
Nærøy
Verran
Namsskogan
Fosnes
Raarvihke - Røyrvik
Frosta
Malvik
Lierne
Oppdal
Levanger
Klæbu
Agdenes
Namsos
Orkdal
Stjørdal
Steinkjer
Røros
Overhalla
Melhus
Indre Fosen
Ørland
Rennebu
Verdal
Snåase - Snåsa
Meldal
Bjugn
Selbu
Åfjord
Tydal
Holtålen
Hemne
Inderøy
Skaun
Namdalseid
Høylandet
Osen
Rindal

Det er stor variasjon blant kommunene i andel innvandrere (tall i %)
22,9

// NAV

• Snittet i Trøndelag er 10,5%

18,2

• Frøya og Hitra skiller seg ut med 23% og 18% andel
innvandrere. En stor andel er arbeidsinnvandrere som jobber i
oppdrettsnæringen

13,3

Gjennomsnitt

5,2 5,2
3,0

Kilde SSB tabell 09817, 2019.

Arbeid, helse
og utenforskap
Hvordan står det til i
Trøndelag?

Her er Trøndelags befolkning i 2019

I 2019 bodde det ca. 464 000
personer i Trøndelag
Hver figur representerer
omtrent 4 600 personer.

= 1%
// NAV

Framstillingen er en forenkling basert på statistikk fra de siste par årene.

Barn og ungdom
Det er omtrent 108 000
personer under 20 år i
Trøndelag.

// NAV

Studenter
Det er omtrent 9 000
heltidsstudenter uten jobb i
Trøndelag.

// NAV

Alderspensjonister
70 000 personer over 67 år.

// NAV

Uføretrygdede
32 000 personer har
uføretrygd.

// NAV

Sykmeldte
Nærmere 12 000 er
sykmeldt til enhver tid

// NAV

Nedsatt arbeidsevne
Nærmere 15 000 er
registrert hos NAV Trøndelag
med nedsatt arbeidsevne

// NAV

Helt ledige
4 391 personer er registrert
hos NAV som helt ledige per
desember 2019

// NAV

Økonomisk sosialhjelp
I løpet av 2018 mottok
11 500 personer økonomisk
sosialhjelp

// NAV

Ikke jobb, ikke utdanning og
ikke ytelse fra NAV.
Omtrent 22 500 personer er
ikke i jobb eller utdanning,
samt mottar ikke ytelser fra
NAV.

// NAV

170 000 av 464 000 personer jobber 80% eller mer

I jobb 80% eller mer
Det er omtrent 170 000
personer som jobber 80%
eller mer.

// NAV

Sju av ti i alderen
20-66 år er i jobb.

-Men, kun halvparten i
samme aldersgruppe
jobber 100%

// NAV

Kilde: SSB

Selv om flere står
lenger i jobb er det
fortsatt
slik at en av fire er
uføretrygdet rett før
pensjonsalder
• Det er en større andel menn som jobber helt frem til uttak av
alderspensjon.
• Blant kvinner er det en noe høyere andel som er registrert
med uføretrygd
// NAV

Én av fem personer i utenforskap
57 000 (20,3%) personer i
aldersgruppen 20-66 år, er
ikke i arbeid eller utdanning i
Trøndelag.
I denne gruppen mottar
34 500 trygd, mens
22 500 mottar ingen ytelser.

// NAV

280 746 personer i alderen 20-66 år bosatt i Trøndelag per desember 2017

Det tilsvarer 3 «utsolgte» Lerkendal Stadion…

// NAV
Kapasitet
Lerkendal: 21 421

Foto: www.rbk.no

I hele Norge står 700 000 utenfor
jobb og utdanning
Omtrent 700 000 av Norges innbyggere mellom 20-66 år er
ikke under utdanning eller i jobb. Dette utgjør 21,5% av
aldersgruppen
De ville dannet en sammenhengende rekke fra Oslo til
Namsos.

// NAV

I Trøndelag har uføreandelen blant de under
30 år økt med 100 prosent fra 2009 …
2,4 %

1,2 %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

• En høy andel av dem som blir uføre i ung alder har alvorlige diagnoser som gjør det svært krevende å komme i ordinært arbeid.
• De unge utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men økningen gir likevel grunn til bekymring.
• Det er flere unge menn enn unge kvinner som uføretrygdes som 18-åring.
• Det er flere de siste årene, spesielt i gruppen 25–30 år med ganske alvorlige psykiske diagnoser, som får uføretrygd.
// NAV

Kilde: NAV, Arbeid og velferd nr.2-2018

Andelen med uføretrygd øker både totalt i
befolkningen og for de under 30 år
• 32 311 personer mottok
uføretrygd i 2019
• 2 010 av disse var under 30 år
• Det ble utbetalt 8 milliarder i
uføretrygd i 2018

10,9 %

11,0 %

10,5 %

10,0 %
9,9 %
9,5 %

9,0 %

8,5 %

8,0 %
2009
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Helseforløpet i NAV
6%

47%

56%
Sykemeldt
ett år

77%
Ufør

AAP

Alderspensjon

8%
• Mer enn halvparten av de som går ett år på
sykepenger går over til AAP.
• Nær halvparten av de som har avgang fra AAP går
over til uføretrygd

// NAV

For å redusere andelen uføretrygdede
og utenforskapet må sykefraværet ned

// NAV

• Tall fra SSB viser at
130 000 nordmenn er
sykemeldt hver dag.
• I Trøndelag er 7 av 100
kvinner og nesten 4 av
100 menn borte fra
jobb hver dag.
• I Trøndelag var 45 000
sykemeldt i løpet av
2018.
• Det ble utbetalt 3,5
milliarder i sykepenger.

// NAV

Hvor mange arbeidsdager går tapt?
Sykefraværet i Trøndelag var på 5,4 prosent i 2018.
Sykefraværet i Trøndelag
tilsvarer 2 359 016 tapte
dagsverk i 2018!
- Det er over 17,5 millioner
arbeidstimer det aldri ble noe av!

For menn var sykefraværet på 3,8 %
For kvinner var sykefraværet på 7,2%

Hva innebærer en reduksjon i
sykefraværet på 10 prosent?
En nedgang på 10
prosent vil altså gi
Trøndelag 1,75 millioner
flere timer med vare- og
tjenesteproduksjon pr år!!

// NAV

Mandag er som oftest første arbeidsdag etter en sykemelding
Fredag
9%
Torsdag
13 %

60% blir sykmeldt «ut uka».
Onsdag
9%
Tirsdag
9%
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Mandag
60 %

Kun fire av ti har første arbeidsdag på
en tirsdag, onsdag, torsdag eller
fredag.

Hvorfor er det så viktig å redusere
frafall/utenforskap og øke inkludering?

• Færre i jobb gir flere på trygd.
• Arbeidsplassen er en viktig
integreringsarena, og for de fleste er
arbeid helsefremmende.
• For å sikre bærekraftige pensjoner og
andre velferdsordninger er det viktig at vi
har høy sysselsetting i befolkningen.
Vi må skape et arbeidsliv med plass til alle!

// NAV

Befolkningen blir eldre og vi blir færre yrkesaktive per pensjonist

• På 60-tallet var det ca. 4 i jobb per alderspensjonist
• I 2016 var det 2,9 i jobb
• I 2026 regner vi med ca. 2,5 i jobb per alderspensjonist
• I 2040 er dette forholdstallet estimert til ca. 2,2.
- Og, da er ikke uføretrygdede medregnet

Hvordan skal vi sikre økonomisk og sosial bærekraft i fremtiden?
// NAV

Næringsliv og
arbeidskraftbehov
•

Næringsprofil

•

Ledighet

•

Mangel på arbeidskraft

Næringsprofil i Trøndelag sammenlignet med landet
3,6 %

01 -03 Jordb ruk, skogb ruk o g fiske
05 -09 Bergverksdri ft o g utvi nning

1,4 %
2,2 %
7,9 %
7,8 %

10 -33 In dustri
35 -39 El ektri si te t, va nn og renovasjo n

• Vi finner flest sysselsatte i Trøndelag innenfor helse- og
sosialtjenester, omtrent hver femte trønder er sysselsatt
i denne sektoren.

2,2 %

• Nest flest sysselsatte finner vi innenfor varehandel, hvor
nesten 12% er sysselsatt.

1,1 %
1,2 %
9,4 %

41 -43 Bygge- og anl eggsvirksomhet

8,6 %
11,8 %

45 -47 Varehan del, re parasjo n av motorvogn er

13,0 %

3,6 %
3,6 %

55 -56 Ove rnatti ngs- og se rveringsvirksomhet

2,9 %

58 -63 In formasjo n o g ko mmu nikasjon
64 -66 Fin ansierin g o g forsikrin g

3,7 %
1,6 %
1,7 %
6,8 %
6,5 %

68 -75 Tekn isk tjene steyting , eien domsdrift
77 -82 Forre tn ingsmessig tj enesteyting

• Den største forskjellen mellom Trøndelag og landet
finner vi innenfor jordbruk, skogbruk og fiske. Andelen
som er sysselsatt her, er 63% høyere i Trøndelag
sammenlignet med hele landet.

4,6 %
5,1 %

49 -53 Tran sp ort o g l agrin g

4,7 %
5,0 %
5,7 %
6,3 %

84 Off.adm., fo rsvar , sosialforsikring

10,0 %

85 Un dervisnin g

8,4 %
21,6 %
20,8 %

86 -88 Helse- og sosial tje nester
90 -99 Personlig tjen esteyting

// NAV

• 10% er sysselsatt innenfor undervisning, andelen er
nesten 20% høyere sammenlignet med hele landet.

3,4 %
4,0 %

Trøndelag

Landet

Kilde: SSB, tabell 07984

Den registrerte ledigheten i Trøndelag er lav
8%

Det er en nær sammenheng mellom arbeidsledigheten og
konjunkturene. Er det høykonjunktur trenger bedriftene mye arbeidskraft
(lav ledighet) og ved lavkonjunktur trenger de mindre (høy ledighet).

7%
6%
5%

«Oljeprisfallet»

Internasjonal
nedgangskonjunktur

Finanskrisen

4%
3%
2,5 %
2%
1%

1,9 %
Andel alle

Andel ungdom

0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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NAV Trøndelags siste bedriftsundersøkelsen viser en mangel på
nesten 4 000 arbeidstakere i Trøndelag
«Ti på topp»

Sykepleiere
Tømrere og snekkere
Spesialsykepleiere
Rørleggere og VVS-montører
Helsefagarbeidere
Lastebil- og trailersjåfører
Elektrikere
Programvareutviklere
Anleggsmaskinførere
Kokker
Det er positivt at trøndersk næringsliv trenger flere arbeidstakere
– men mangelen på arbeidskraft er også et problem. Det kan
medføre at bedrifter må si nei oppdrag, taper kunder og
markedsandeler eller må skrinlegge planlagte utvidelser.

// NAV

•

Fagarbeidere og yrker innenfor
helse dominerer

Trøndelag trenger flere hender
Etterspørselen etter arbeidskraft er høy, spesielt i enkelte bransjer

// NAV

-

// NAV

Vi vet at mange står utenfor arbeidsmarkedet,
men ønsker seg jobb. Samtidig har trønderske
bedrifter stort behov for arbeidskraft.

- Hvordan kan vi i felleskap få
brikkene til å passe sammen?

NAV Trøndelag
Samfunnsavdelingen // Statistikk og analyse
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