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Denne strategien erstatter Strategisk Næringsplan for 
Trondheimsregionen, første gang vedtatt i 2010 og rullert i 2015. 
Strategien skal utgjøre fundament for handlingsplanene for næring som 
hver kommune i Trondheimsregionen skal utarbeide snarest mulig etter 
endelig vedtak av Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen.

Verdiskapingsstrategi for 
Trondheimsregionen                                    
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Kommunene Trondheim, Stjørdal, Orkland, Melhus, Malvik, Indre Fosen, 
Skaun og Midtre Gauldal, utgjør Trondheimsregionen, og er med sine 
306 019 (2021) innbyggere den regionen i Trøndelag med høyest 
befolkningstall. Trondheimsregionen utgjør 65 % av befolkningen i 
Trøndelag, en økning de siste 10 år fra 62,5 %.  Det er 157 742 sysselsatte 
i regionen, noe som utgjør 67,1 % av totalen for Trøndelag, også det en 
økning de siste 10 årene fra 65,6 %.

Om Trondheimsregionen

Figur under viser utviklingen for folketallet i regionen, samt 
befolkningstallet pr kommune i dag.  

SSB estimerer i sin prognose for befolkningsvekst (Hovedalternativ) 
at Trondheimsregionen om 10 år skal ha ca 327 000 mennesker, dette 
er en prognose for vekst i befolkningen som er 20 000 lavere enn den 
faktiske veksten de foregående 10 år (24 000 vs 44 000).
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TRONDHEIMSREGIONEN

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Teknisk tjenesteyting,  
eiendomsdrift
Informasjon og kommunikasjon
Forretningsmessig tjenesteyting
Overnatting og servering
Øvrige næringer

Endring

 

15 835
9 933
2 370
-769
-413
-577
-661
1 451

1 182
841
327

2 151

2010

141 907
51 064
10 768
19 340
10 022

7 232
2 745

11 332

4 842
7 744
5 136

11 682

2021

306 019

157 742
60 997
13 138
18 571
9 609
6 655
2 084
12 783

6 024
8 585
5 463

13 833

%

 
11,2 %
16,3 %

18 %
-4 %

-4,1 %
-8 %

-24,1 %
12,8 %

24,4 %
10,9 %
6,4 %

18,4 % 

MELHUS

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Årsverk i kommunens  
næringsavdeling

Endring

2 108

641
179
374

-8
51
11

-76
110

544

480

2010

14 841

4 588
1 920

446
643
323
216
307
733

3 520

892

1

2021

16 949

5 229
2 099

820
635
374
227
231

843

4 064

1 372

1

%

14,2 %

14 %
9,3 %

83,9 %
-1,2 %
15,8 %

5,1 %
-24,8 %

15 %

15,5 %

53,8 %

MALVIK

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen næring

Endring

1 784

153
64
29
18
38
-15

2
17

389

188

2010

12 550

3 163
1 421

219
379
332
123
60

629

3 726

715

?

2021

14 334

3 316
1 485

248
397
370
108
62

646

4 115

903

1

%

14,2 %

4,8 %
4,5 %

13,2 %
4,7 %

11,4 %
-12,2 %

3,3 %
2,7 %

10,4 %

26,3 %

ORKLAND

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen næring

Endring

387

93
64
14

-37
124
103

-229
54

433

264

2010

17 913

8 303
3 035

575
1 123
1 132

437
638

1 363

852

327

1

2021

18300

8 396
3 099

589
1 086
1 256

540
409

1 417

1 285

591

1

%

2,2 %

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

-3,3 %
11 %

23,6 %
-35,9 %

4 %

50,8 %

80,7 %
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INDRE FOSEN

INNBYGGERE

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen 
næring

Endring

-22

-52
123
95

-42
-118
-24

-124
38

-74

14

2010

9 970

4 317
1 503

332
389
912
295
434
452

678

203

2021

9 948

4 265
1626
427
347
794
271
310
490

604

217

%

-0,2 %

-1,2 %
108,2 %
28,6 %

-10,8 %
-12,9 %
-8,1 %

-28,6 %
8,4 %

-10,9 %

6,9 %

MIDTRE GAULDAL

INNBYGGERE

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen 
næring

Endring

231

261
-23
212
-19

264
21

-122
-72

-37

48

2010

6 012

2 789
855
237
344
374
198
356
425

473

116

1

2021

6 243

3 050
832
449
325
638
219
234
353

436

164

1

%

3,8 %

9,4 %
-2,7 %
89,5 %
-5,5 %
70,6 %
10,6 %

-34,3 %
-16,9 %

-7,8 %

41,4 %
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940 av disse er forsvunnet i 
Trondheim

TRONDHEIM

INNBYGGERE

Sysselsatte
Helse- og sosialtjenester
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Teknisk tjenesteyting,  
eiendomsdrift
Informasjon og kommunikasjon
Forretningsmessig tjenesteyting
Overnatting og servering

Øvrige næringer

Antall kommunale årsverk innen 
næring

Endring

30 858

14 728
8 569
1 258
-620
-356
-516
-52

1 358

1 152
577
507

2 851

2010

176 737

106 498
38 781

8 179
14 907
6 047
4 766

520
10 201

4 607
6 491
4 149
7 850

2021

207 595

121 226
47 350

9 437
14 287

5 691
4 250

468
11 559

5 759
7 068
4 656
10 701

%

17,5 %

13,8 %
22,1 %
15,4 %
-4,2 %
-5,9 %

-10,8 %
-10,0 %
13,3 %

25,0 %
8,9 %

12,2 %
36,3 %

Pandemien
2 år med pandemi har vært krevende både for offentlig og privat 
arbeidsliv, noen bransjer mer preget enn andre. Ett eksempel på bransje 
som har vært sterkt påvirket er Overnatting og servering, hvor 1 214 
sysselsatte «forsvant» på ett år.  
 
Til tross for store utfordringer har perioden vist betydningen av god 
dialog og samhandling mellom det offentlige og næringslivet i regionen.
Dialogen har blitt styrket og kommunenes rolle som innkjøper har aktivt 
blitt brukt for å stimulere og opprettholde aktivitetsnivået.
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SKAUN

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen 
næring

Endring

1 741

371
228
114
14

-43
26

-29
61

430

100

2010

6 626

1 357
708
140
120
104
29

107
149

1 599

116

0

2021

8 367

1 728
936
254
134

61
55
78

210

2 029

216

0

%

26,3 %

27,3 %
32,2 %
81,4 %
11,7 %

-41,3 %
89,7 %
-27,1 %
40,9 %

26,9 %

86,2 %

STJØRDAL

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Overnatting og servering
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk 
innen næring

Endring

2 908

472
600
274
-75

-373
-183

-31
-103
363

547

96

2010

21 375

10 060
3 011
640

1 435
798

1 168
323
510

2 175

1 977

1 126

2021

24 283

10 532
3 611

914
1 360

425
985
292
407

2 538

2 524

1 222

%

13,6 %

4,7 %
19,9 %

42,8 %
-5,2 %

-46,7 %
-15,7 %
-9,6 %

-20,2 %
16,7 %

27,7 %

8,5 %
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Regional næringsutvikling  
(www.distriktssenteret.no):

Næringsutvikling skjer på tvers av kommunegrenser 

• Bedrifter og næringsmiljøer forankres og utvikles i regionale 
arbeidsmarkeder, næringsmiljø, verdikjeder og kunnskapsnettverk 
som går utover kommunegrenser.

• Innovasjonssamarbeid med partnere «lokalt/regionalt» er viktig for 
innovative bedrifter, og ofte i kombinasjon med nasjonale samarbeid 

• Velfungerende regionale innovasjonssystemer er viktig for 
virksomheters innovasjons- og vekstevne. Disse kan bare styrkes på 
tvers av kommunegrenser.

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

Arbeidskraft og kompetanse er i større og større grad en 
knapphetsfaktor, og det å lykkes med næringsutvikling må derfor 
handle om noe mer enn å skape arbeidsplasser. Det må være attraktivt 
både å jobbe, bo, studere og besøke et sted, i en kommune og region.

Pendlingsstrømmer, etter bostedskommune

7Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen



8 Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen                                    

I over 10 år har kommunen i Trondheimsregionen samarbeidet i arbeidet 
med næringsutvikling, og i denne perioden har regionen opplevd vekst i 
sysselsetting med over 16 000 stillinger, og en befolkningsøkning på mer 
enn 44 000 innbyggere.

I denne perioden har SNP fungert som fundamentet for alle kommuner 
sitt næringsarbeid og bidratt til at fokus på næringsutvikling har økt. 

Følgende hovedpunkter ble tydelig gjennom kommunene sine 
«selvangivelser» utført i forbindelse med oppstarten av arbeidet med 
Verdiskapingsstrategien:

10 år med Strategisk Næringsplan for 
Trondheimsreagionen (SNP)
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• Svært ulik praksis for hvordan arbeidet med næring og Strategisk 
Næringsplan gjennomføres i de 8 kommunene

• Ikke alle kommuner har egne handlingsplaner for næring.

• Strategiske Næringsplan kritiseres for å være for omfattende 
og vanskelig å gjøre relevant for kommunene. Målområdene og 
strategiene er flyktige og krevende å bearbeide.

• Kommunene ønsker større effekt av tilgangen på NTNU/NORD og 
forskningsmiljøene i regionen, spesielt Sintef.

• Verdiskapingsstrategien må ha mer relevant innhold for kommunene 
utenfor Trondheim enn dagens SNP

• SNP har bidratt til økt fokus på næring, økt lokalt og regionalt 
samarbeid og dialog mellom kommune og næring i planens levetid

• Omdømmeundersøkelser gjennomført i hele perioden, viser at 
Trondheimsregionen er den storbyregionen i Norge som flest kan 
tenke seg å bo, studere og arbeide i. Undersøkelsen underbygger at 
regionen vår har et meget positivt omdømme.
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I undersøkelse gjennomført blant kommune og næringsliv i 
Trondheimsregionen er respondentene svært positive til at 
kommunene er tilknyttet en felles strategisk næringsplan, og 
samarbeider i arbeidet med næringsutvikling:

9Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen
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Forankring og fundament for  
Verdiskapningsstrategien for Trondheimsregionen

Vediskapingsstrategien for Trondheimsregionen (VST) er det langsiktige 
fundamentet for næringsarbeidet i kommunene som vedtar planen. 
Planen er utarbeidet som et strategisk, overordnet dokument og 
berører derfor ikke enkeltnæringer, bedrifter, programmer eller 
spesifikke prosjekter. Formålet med planen er å forankre kommunenes 
næringsarbeid og å sikre at arbeidet prioriteres og samsvarer med 
gjeldende planer og politiske prioriteringer. 

Verdiskapingsstrategien er utarbeidet med forankring og fundament i 
følgende:

•  Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
• Hinder for vekst for næringslivet i Trondheimsregionen
• Trondheimsregionens fortrinn
• Attraksjonsskapere, anbefalt av Telemarksforsking
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Fra og med 1 januar 2018 har Trøndelag vært ett fylke. En av de mest 
sentrale oppgavene til fylkeskommunen, er arbeidet med næring og 
innovasjon. Et arbeid som er forankret i Verdiskapingsstrategien for 
Trøndelag, som ble vedtatt desember 2021. 
 
Verdiskapningsstrategien for Trøndelag, utarbeidet av Trøndelag 
Fylkeskommune, vil naturlig utgjøre et sentralt fundament for 
Trondheimsregionen sitt arbeid med næringsutvikling. Det er avgjørende 
at alle aktører innen Trøndelag samhandler og trekker i samme retning, 
på denne måten samler vi ressurser og øker kraften og sannsynligheten 
for å lykkes mot felles målsettinger. Dette virker selvfølgelig, men 
erfaringene har vært at strategisk arbeid med næringsutvikling har 
foregått regionvis og delvis fragmentert. Samhandling må prioriteres, 
spesielt med tanke på at tilgangen til ressurser blir mer og mer krevende 
i årene som kommer. Felles fokus for næringsutviklingen i hele fylket, er 
en naturlig måte å jobbe på. Ved at alle regioner i Trøndelag, i sitt arbeid 
med næringsutvikling, tar utgangspunkt i Verdiskapingsstrategien for 
Trøndelag, blir arbeidet mer kraftfullt og ikke minst mer ressurseffektivt.

Verdiskapingsstrategien for Trøndelag

Ved å ta utgangspunkt i Verdiskapingsstrategien for Trøndelag, samt 
inkludere utfordringene for næringslivet til videre næringsutvikling, 
har vi et solid fundament for en felles Verdiskapingsstrategi for 
Trondheimsregionen.
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Hinder for vekst for næringslivet  
i Trondheimsregionen

I en rekke undersøkelser gjennomført i senere tid, inkludert undersøkelse 
blant næringslivet i Trondheimsregionen gjennomført sommeren 
2021, viser at utfordring nummer 1 i tiden fremover er tilgangen til 
arbeidskraft. Da inkludert både riktig kompetanse og nok folk, det er rett 
og slett for få Trøndere etter behovet. Denne utfordringen gjelder i like 
stor grad offentlig sektor som privat.

Figuren under viser hvilke andre områder næringslivet i regionen 
oppfatter som hinder for vekst:

Det er naturlig at Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen tar 
mål av seg å forbedre denne situasjonen for næringslivet, spesielt  
gjelder dette følgende punkter:

•  Tilgang til kompetanse/arbeidskraft 
•  Kommunens næringsengasjement
•  Attraktive areal (inkl. tilstrekkelig infrastruktur og størrelse)
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Trondheimsregionens fortrinn

Trondheimsregionen har sterke kunnskaps- og teknologimiljøer 
Tilstedeværelsen av sterke forskningsinstitusjoner og universiteter med 
internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer er regionens største fortrinn. 
Kunnskapsmiljøene er sentrale leverandører av etterspurt kunnskap og 
kompetanse, og bidrar til å trekke studenter og framtidig arbeidskraft 
til regionen. Trondheimsregionen har et spesielt fortrinn når det gjelder 
teknologisk kompetanse. Miljøene har stor betydning både med hensyn 
til utviklingen i enkeltbransjer, til vekst og etableringer og til utvikling 
av nye produkter og tjenester. Miljøenes omfang og størrelse gjør dem 
også til en viktig næring i seg selv. Universitetene og forskningsmiljøene 
inngår som en betydelig del av innovasjonssystemet.

I MIT REAP-metodikken legges det vekt på at ulike regioner globalt har 
ulike komparative fortrinn, og at regionale satsninger bør utvikles ut 
fra disse. Norge er verdensledende når det gjelder kvalitet på offentlige 
data, med høy tillit i befolkningen og trygge institusjonelle rammer. 
Trondheimsregionen har sterke kunnskapsinstitusjoner, høyt utdannet 
befolkning, fysisk nærhet mellom ulike sektorer og institusjoner, og et 
stadig mer levende oppstartsmiljø. Med Norges og regionens spesifikke 
styrker som bakteppe, er datadrevet entreprenørskap identifisert som et 
område der Trondheimsregionen har fortrinn og et uforløst potensial for 
verdiskaping og innovasjon.
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Attraksjonsskapere

Telemarksforskning har bred erfaring i å jobbe med kommuner og 
regioner når det gjelder attraktivitet. Det er derfor naturlig å følge 
deres anbefalinger for hva som bidrar til å øke attraktiviteten til 
Trondheimsregionen. Listen er konkret, og gir viktige innspill og føringer 
til Verdiskapingsstrategien.

Telemarksforsking anbefaler følgende fokusområder for å påvirke 
regionens attraktivitet:

•  Tilgjengelige og attraktive tomter til boliger
•  Tilgjengelige og attraktive arealer til næring
•  Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, 

næring, kultur og besøk.
•  Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessant 

besøks- og bosted
•  Næringsvennlige kommuner for industribedriftene
•  Forankre felles ambisjoner i hver enkelt kommune
•  Samarbeid mellom kommunene
•  Styrke universitetet og være et attraktivt studiested
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Trondheimsregionen sin rolle og ansvar i Trøndelag

Formålet med VST er at hver kommune utarbeider egen handlingsplan 
for sitt næringsarbeid, med utgangspunkt i rammeverk vist i denne 
strategien. På denne måten skal næring og næringsutvikling få et 
større fokus i årene som kommer, slik at Trondheimsregionen blir 
Norges mest attraktive storbyregion, og på denne måten bidrar til vårt 
felles overordnet målsetting om «Økt bærekraftig verdiskaping og 
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag».

Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen 
i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i 
framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og 
kultur, samt innen tjenester til befolkningen og næringslivet. 

Samarbeid og samhandling er nøkkelen for å lykkes med 
næringsutvikling. Felles mål og ambisjoner er viktig, og ikke minst at 
ressurser kanaliseres og prioriteres i samme retning. VST er utarbeidet 
i tett dialog både med fylkeskommune, kommuner og næringslivet 
i regionen, det er bred enighet om  målsettinger og de prioriterte 
satsningsområdene. Prosessen og strategien er viktig, men det er 
avgjørende å understreke viktigheten av at det prioriteres ressurser i 
form av økonomi og personal  når kommunene vedtar planen. Sammen 
får vi enda større kraft i arbeidet med næringsutviklingen.

Verdiskapningsstrategien for Trøndelag peker på følgende fortrinn  
for hele fylket: 

• Komplette verdikjeder på jord, skog, reindrift, fiskeri og havbruk. 
• Internasjonale og nasjonale forsknings- og kompetansemiljøer.
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MÅLOMRÅDER

NÆRINGS- 
ATTRAKTIVITET

BOSTEDS- 
ATTRAKTIVITET

HOVEDMÅL  
FOR TRØNDELAG

Økt bærekraftig verdiskaping og  
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.

Trondheimsregionen skal være den
mest attraktive storbyregionen i Norge.

REGIONALT MÅL

Stjørdal

Malvik

Trondheim

Melhus

I 2025 er det etablert et  
regionalt, strategisk program 
for å øke kvaliteten på informa-
sjonen om jobb - muligheter  
til skoleelever.

I 2025 er merkevaren  
«Teknologihovedstaden»  
styrket.

I 2025 har regionens universi-
teter og FoUI-miljøer de beste 
rammebetingelsene for å vide-
reutvikle sin virksomhet.

I 2025 har 60% av studentene 
god kjennskap til regionens 
arbeids- og næringsliv og 10 
% flere av studentene blir etter 
endte studier.    

I 2025 har Trondheimsregionen 
økt antallet vekstkraftige  
teknologiselskap til 1 000  
med 20 000 ansatte. 

I 2025 har regionens ulike 
testarenaer etablert seg som 
internasjonalt ledende innen 
sine fagområder.

I 2025 har regionen styrket sin 
evne til å tiltrekke og beholde 
nødvendig kompetanse innen 
prioriterte næringer, ved å eta-
blere en organisasjon som job-
ber operativt og strategisk. 

I 2025 tar kommunene i Trond-
heimsregionen aktivt i bruk ny 
teknologi som bedrer tjeneste-
ne til innbyggere og næringsli-
vet, gjerne gjennom samarbeid.

I 2025 er Trondheim  
etablert som Nordens  
beste studieby.

I 2025 har regionen etablert 
et aktivt kompetanseforum 
som skal arbeide med å løse 
arbeidslivets utfordringer med 
tilgangen på nok og riktig  
arbeidskraft i fremtiden

I 2025 er kommunene i Trond-
heimsregionen engasjerte 
pilotkunder for regionale  
teknologiselskaper 

I 2025 er kommunene  
best i landet på å sam- 
arbeide med regionens  
unike forskningsmiljø.

I 2025 har regionen redusert 
utenforskap i arbeidslivet, 
gjennom helhetlig og koordi-
nert samarbeid.

I 2025 er det lagt til rette for at 
teknologi skapt i Trondheims-
regionen blir synlig lokalt.

I 2025 rangeres Trondheims-
regionen/Trøndelag på topp 15 
av EU sitt Regional Innovation 
Scoreboard.w

I 2025 har Trondheimsregionen 
en felles gründerstrategi med 
fokus på grønn konkurranse-
kraft og tilgang på kapital. 

I 2025 har Trondheimsregio-
nen flere klynger finansiert via 
nasjonale klyngeprogram.

SATSINGS- 
OMRÅDER

ARBEIDSKRAFT – KOMPETANSE

TEKNOLOGI

UNIVERSITETETENE, FORSKNINGSMILJØENE OG INNOVASJONSMILJØENE

Rammeverk Verdiskapingsstrategien 
for Trondheimsregionen
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FORUTSETNINGER

SAMHANDLING

BÆREKRAFT
Orkland

Midtre Gauldal

Indre Fosen

Skaun

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

OPPLEVELSER

BIOØKONOMI

I 2025 har Trondheimsregionen ett fel-
les profilering- og destinasjonsselskap 
som bidrar til en bærekraftig, attraktiv 
og mangfoldig opplevelsesregion, hvor 
opplevelser og severdigheter i hele 
regionen drar nytte av Trondheim som 
motor.

I 2025 har opplevelser og 
arrangement i Trondheims-
regionen større bærekraftig 
verdiskaping og betydelige 
ringvirkninger for næringslivet

I 2025 har vi aktivert næringslivet i 
Trondheimsregionen slik at ringvirknin-
gene av Ski VM får stor betydning for 
verdiskapingen, og at strukturen for å 
aktivere næringslivet blir benyttet ved 
fremtidige store arrangement.

I 2025 har regionen etablert et 
privat/offentlig arrangements-
fond, for å bidra til flere store 
arrangement og mesterskap. 

I 2025 har både kommuner og 
næringsliv i Trondheimsregionen 
en felles oppfatning av hva det 
innebærer å være en nærings-
vennlig kommune, konkretisert i 
Trondheimsregionens  
Næringsmanifest.

I 2025 har Trondheimsregionen 
økt forutsigbarheten for næ-
ringslivet og forsterket kompe-
tansemiljø innen plan- og byg-
gesaksbehandling, gjennom 
kommunevise samarbeid .

I 2025 har Trondheimsregionen 
egnede næringsareal som dek-
ker det eksisterende nærings-
livets behov, og gjør regionen 
attraktiv for nyetableringer. 

I 2025 har Trondheimsregionen 
egnede og attraktive boligareal 
som dekker regionens behov, 
også med tanke på å tiltrekke 
flere innbyggere.

I 2025 tar vi i bruk Trondheims-
regionen sine fortrinn i et 
strukturert og strategisk arbeid 
med innflagging av bedriftse-
tableringer.

I 2025 er Trondheimsregionen 
som bo- og arbeidsmarked 
er effektiv gjennom bedre 
infrastruktur og samferdsels-
løsninger.

I 2025 er Trondheimsregionen 
anerkjent som en internasjonal 
matregion.  

I 2025 er Trondheimsregionen 
styrket som markedsplass 
gjennom bedre samarbeid mel-
lom lokalprodusenter, restau-
ranter og øvrige utsalg.

I 2025 har regionens næ-
ringsliv konkurransefordeler 
og økt verdiskapning gjennom 
bærekraftig bruk av fornybare 
naturressurser og innovative 
sirkulære verdikjeder.

I 2025 bidrar FoU-miljøene i 
Trondheimsregionen med inn-
ovative løsninger og kunnskap 
slik at Trøndelag er nasjonalt 
ledende i utviklingen av bio-
økonomien.

I 2025 utnyttes urbant  
landbruk for å øke lokal  
matproduksjonen og  
redusere klimautslipp.
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Målsettinger

Hovedmål
Verdiskapingsstrategien for Trøndelag har utarbeidet følgende 
hovedmål: Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal 
konkurranseevne i Trøndelag

Regionalt mål 
For at Trondheimsregionen skal bidra mest mulig mot vårt felles 
mål i Trøndelag, er vi avhengige å tilrettelegge for næringslivet 
slik at forutsetningene for størst mulig økning i den bærekraftige 
verdiskapningen og internasjonale konkurranseevnen. Næringslivets 
største utfordring for økt verdiskaping er tilgangen til arbeidskraft. Det 
er derfor naturlig at Trondheimsregionen har fokus på attraktivitet slik 
at vi prioriterer arbeid som gjør at flere mennesker ønsker å bo, studere, 
jobbe og besøke i Trondheimsregionen. 
 
 
Trondheimsregionen skal være den mest attraktive 
storbyregionen i Norge.  
For å følge regionens utvikling, og måloppnåelse, følges 
Telemarksforskning sine årlige målinger av attraktivitet. Disse
presenteres både på regions- og kommunenivå.
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Målområdene som ligger til grunn i modellen, er Næringsattraktivitet og 
Bostedsattraktivitet.  

Næringsattraktivitet 
Næringsattraktivitet = endring i sysselsetting, hensyntatt strukturelle 
betingelser/forutsetninger

Bostedsattraktivitet
Bostedsattraktivitet = endring i befolkning, hensyntatt strukturelle 
betingelser / forutsetninger

Trondheimsregionen skal i det videre arbeidet med næringsutvikling bli 
enda dyktigere på samhandling, og ikke minst skal vi oftere fortelle de 
gode historiene. 

Strategien understreker 2 sentrale forutsetninger: 
• Samhandling
• Bærekraft

Samhandling for å lykkes 
Kommunene i regionen kan ikke lykkes med næringsutvikling på egen 
hånd. Utvikling og resultat skapes i samspill mellom kommune, region, 
næringsliv, frivillighet og øvrige. Grepet med å utarbeide en felles 
næringsplan med grunnlag i Verdiskapingsstrategi for Trøndelag legger 
føringer og er samtidig et tydelig signal fra Trondheimsregionen om 
behov og ønske for økt samhandling innen næringsutvikling.

At regionen oppnår en kultur for deling av erfaringer og ressurser  
vil løfte alle.  

Målområder Forutsetninger

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen 19



Bærekraft 
Økt bærekraftig verdiskaping og styrket internasjonal konkurranseevne» 
krever omstilling. Det innebærer at vi må ta i bruk kunnskap, teknologier 
og tjenester, ved å videreutvikle samarbeidet mellom forvaltning, 
næringsliv og forskningsinstitusjoner. FNs bærekraftsmål ligger til 
grunn for all kommunal planlegging for å sikre at vi skaper et samfunn 
som takler klimautfordringene, samtidig som vi ivaretar et inkluderende 
arbeidsliv og økonomisk vekst. EUs grønne giv vil føre til økt etterspørsel 
og mer enhetlige krav til grønne og bærekraftige produkter og tjenester. 
Denne grønne vekststrategien gir en tydelig retning og et mangfold av 
muligheter for produkter og tjenester med lavt eller uten klimaavtrykk, 
og for selskap med bærekraftig økonomisk aktivitet. Dette vil påvirke 
markedene til næringslivet i Trondheimsregionen.  
Med sterke forskningsmiljøer og aktører innen bioøkonomi og teknologi, 
har regionen et stort potensial for å kunne hevde seg nasjonalt og 
internasjonalt.

I en region hvor vi har ambisjoner om å være den mest attraktive 
storbyregionen i Norge, er det avgjørende med forutsetning om at 
verdiskapingen skal være bærekraftig. alle som skal besøke, studere 
eller flytte til Trondheimsregionen vil ha en forventning om dette, både 
på kort og lang sikt.
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Satsningsområder  
med retningsmål

En stadig raskere utvikling skaper behov for livslang læring og 
omstilling. Teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, 
endring i næringsstruktur, innvandring og en aldrende befolkning endrer 
kompetansebehovene og sysselsettingsmulighetene.

Næringslivet påpeker i ulike undersøkelser at den største utfordringen 
for videre utvikling er tilgangen til arbeidskraft. Både når det gjelder 
nødvendig kompetanse og antall hender og hoder. Tilgang til 
arbeidskraft vil være den viktigste faktoren å jobbe med som kan bidra 
med å nå regionens overordnede målsetting, behovet er betydelig både 
innen privat- og offentlig sektor.

For å styrke regionen innen dette området er det på overordnet nivå 5 
retninger innsatsen kan prioriteres imot.

1. Utdanne flere / vri utdanningsvalg
2. Få flere studenter med relevant kompetanse til å ta jobb i 
     regionen etter studier
3. Importere arbeidskraft
4. Redusere utenforskap – få flere inn i arbeid
5. Styrke mulighetene for livslang læring i arbeidslivet

Erkjenne at det er mangel på arbeidskraft – vi må derfor jobbe smartere. 
Dagens jobber må utføres mer effektivt, enten med større grad av 
samhandling eller med hjelp av teknologi/digitalisering/effektivisering. 
Mobilitet i og mellom regioner må også prioriteres slik at vi totalt sett 
benytter ressursene der hvor behovet og verdiskapningen er størst.

Regionens største utfordring  
for videre vekst og utvikling
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ARBEIDSKRAFT - KOMPETANSE

RETNINGSMÅL:
• I 2025 er det etablert et regionalt, strategisk program for å øke 

kvaliteten på informasjonen om jobbmuligheter til skoleelever

• I 2025 har 60% av studentene god kjennskap til regionens arbeids- 
og næringsliv og 10 % flere av studentene blir etter endte studier.    

• I 2025 har regionen styrket sin evne til å tiltrekke og beholde 
nødvendig kompetanse innen prioriterte næringer, ved å etablere  
en organisasjon som jobber operativt og strategisk. 

• I 2025 har regionen etablert et aktivt kompetanseforum som skal 
arbeide med å løse arbeidslivets utfordringer med tilgangen på nok 
og riktig arbeidskraft i fremtiden. 

• I 2025 har regionen redusert utenforskap i arbeidslivet, gjennom 
helhetlig og koordinert samarbeid.



Teknologihovedstaden 
Regionen vår rommer 40.000 studenter, 7000 forskere, 3 Nobelpriser 
og 802 teknologiselskaper. De siste 10-15 årene har regionen 
også fått et stort og kraftfullt investeringsmiljø.  Norges største 
vekstinvestor har hovedkontor i regionen, det samme har de ledende 
investeringsselkapene inne tidligfase/såkorn, havbruk og B2B 
software.  Blant de 802 teknologiselskapene finner vi et stort antall 
globale selskaper som har funnet det attraktivt å investere i bedrifter i 
Trondheimsregionen og utvikle disse videre, blant annet på grunn av 
tilgangen til kompetanse, forskning og kunnskap.

Ikke noe sted i Norge investerer samfunnet mer i forskning og ny 
viten per innbygger. Trondheimsregionen har 57 forskere per 1000 
innbyggere. Til sammenligning: Norge som helhet har 12 per 1000 og 
Europa ni per 1000.Fremragende forskning, nye teknologier, industrier 
og selskaper har vokst frem fra fagmiljøer i Trondheim gjennom et nært 
samarbeid med nasjonalt og internasjonalt næringsliv over mange år.  

Trondheimsregionen har gjennom dette en rekke fortrinn innen  
kunnskap og tilgang til talent og kompetanse, en track record for å 
utvikle banebrytende teknologier på mange områder og etter hvert en 
tilstrekkelig stor masse av teknologiselskaper som omsetter kunnskap i 
kommersiell virksomhet.  Det er derfor med rette at Trondheimsregionen 
oppfattes som Teknologihovedstaden. Det er derfor knyttet en 
rekke muligheter for økt verdiskaping og attraksjonskraft i å styrke 
Teknologihovedstaden.  For å få til dette er det nødvendig å legge til 
rette for at enda flere teknologiselskaper og gründere lykkes med å 
vokse, og vokse raskere i internasjonale markeder. 

Et annet viktig område for å styrke Teknologihovedstaden er at 
kommunene i enda større grad tar en offensiv posisjon for å ta i bruk 
ny teknologi.  Både for å løse egne utfordringer og for å være med å 
dra lasset som samarbeidspartner, pilotkunde for nye/unge selskaper 
og som kjøper av kortreist teknologi.  For å få dette til kan kommunene 
styrke sin kompetanse på teknologiske områder og anvende sin 
innkjøpsposisjon på en enda mer offensiv måte.

I årene fremover skal det legges til rette for flere innovasjonsprosesser, 
testing og pilotering i levende bymiljø, møteplasser og aktiviteter, 
utvikling av infrastruktur og økt attraktivitet. Det blir viktig å styrke og 
samle næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor, 
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RETNINGSMÅL:
• I 2025 er merkevaren «Teknologihovedstaden» styrket 
 
•  I 2025 har Trondheimsregionen økt antallet vekstkraftige  
   teknologiselskap til 1 000 med 20 000 ansatte 
 
•  I 2025 tar kommunene i Trondheimsregionen aktivt i bruk ny  
 teknologi som bedrer tjenestene til innbyggere og næringslivet,  
 gjerne gjennom samarbeid
 
•  I 2025 er kommunene i Trondheimsregionen engasjerte  
 pilotkunder for regionale teknologiselskaper 
 
•  I 2025 er det lagt til rette for at teknologi skapt i  
 Trondheimsregionen blir synlig lokalt

TEKNOLOGI
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myndigheter, innbyggere, kapitalmiljø, og oppstartsbedrifter for å øke 
innovasjonskraften innen teknologi. Slik kan enda flere smarte ideer bli 
til smarte løsninger.
 
Skal teknologihovedstaden ta ut sitt fulle potensial er det viktig at det 
ikke bare utvikles teknologi som brukes andre steder, men at man i 
dagliglivet og i samfunnet opplever Teknologihovedstaden.  Denne 
delen av teknologihovedstaden handler ikke bare om å få utviklet ny 
teknologi, men at vi også tar den i bruk på områder hvor den er nyttig  
og synlig i samfunnet.

RETNINGSMÅL:
• I 2025 har regionens universiteter og FoUI-miljøer de beste 

rammebetingelsene for å videreutvikle sin virksomhet.

• I 2025 har regionens ulike testarenaer etablert seg som 
internasjonalt ledende innen sine fagområder.

• I 2025 er Trondheim etablert som Nordens beste studieby.

• I 2025 er kommunene best i landet på å samarbeide med  
regionens unike forskningsmiljø.

• I 2025 rangeres Trondheimsregionen/Trøndelag på topp 15  
av EU sitt Regional Innovation Scoreboard

• I 2025 har Trondheimsregionen en felles gründerstrategi  
med fokus på grønn konkurransekraft og tilgang på kapital. 

• I 2025 har Trondheimsregionen flere klynger finansiert  
via nasjonale klyngeprogram.

UNIVERSITETETENE,  
FORSKNINGS-MILJØENE OG  
INNOVASJONSMILJØENE



Trondheimsregionens  
ubestridte fortrinn

Universitetetene, forskningsmiljøene og innovasjonsmiljøene er 
regionens ubestridte fortrinn og en sterk attraksjonskraft mot 
studenter, forskere, finansiering og næringsliv. I tillegg til å utvikle 
fremtidsrettet kunnskap som regionen skal omsette i bærekraftig 
næringsutvikling sysselsetter disse et høyt antall ansatte som er bosatt 
i regionens kommuner med sine familier, hvor de bidrar i lokalmiljøet.  
Studentene er en viktig rekrutteringskilde for næringslivet i regionen.  
Å styrke attraksjonskraften til disse miljøene er derfor avgjørende 
for at Trondheimsregionen skal nå sine mål.  Gjennom samarbeidet i 
Trondheimsregionen skal kommunene gjøre alt de kan for å legge til 
rette for at miljøene kan styrke seg best mulig.

Trondheimsregionen er blant Norges og Europas mest innovative 
regioner. Til tross for dette er det stor variasjon med hensyn til hvor 
systematisk og strukturert det jobbes med innovasjon i ulike næringer 
og ulike deler av offentlig sektor. For å bygge og videreutvikle en sterk 
innovasjonskultur er det avgjørende at det settes av tid og ressurser 
til dette arbeidet. Gjennom økt samarbeid med regionens spydspisser 
innenfor forskning, utvikling og innovasjon, vil vi utvikle og fremme 
regionen som et levende laboratorium, bygge plattformer for utveksling 
av kunnskap og kompetanse, samt etablere nye og internasjonale 
markeder for våre produkter og tjenester.

Regionen har i tiden som kommer en historisk mulighet for å sikre og 
styrke rammebetingelsene til Universitetetene, forskningsmiljøene 
og innovasjonsmiljøene.  Ringvirkningene av signaturprosjekter som 
Campusutbyggingen, Ocean Space senter er uante og store, og 
gjennom strategiske samarbeid kan kommunen bidra til at næringslivet 
får en sentral rolle i å utnytte disse og andre prosjekter.  Det er viktig at 
kommunene bidrar til økt internasjonal synlighet og profilering av storby 
og region som støtter miljøenes internasjonale tiltrekning på talent, 
prosjekter og finansiering

Skal Trondheimsregionen lykkes med å utnytte potensialet i våre 
ubestridte fortrinn i form av verdiskaping i næringslivet må det legges 
enda bedre til rette for god samhandling i næringsutviklingen.   
En kompakt og effektiv bo- og arbeidsmarkedsregion gir oss  
spesielt gode muligheter for å utnytte dette.  
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Offentlig sektor  
og næringsutvikling

Offentlig sektor har ansvar og oppgaver av stor betydning for 
næringslivet innenfor blant annet utdanning, fysisk og digital 
infrastruktur, stedsutvikling, saksbehandling og arealplanlegging. Hver 
enkelt kommune har relativt få ressurser til utviklingsarbeid, både til det 
som er definert som næringsutvikling og øvrig utviklingsarbeid. Aldrende 
befolkning, klimakrav, inkludering og trangere budsjetter er utfordringer 
kommunene står overfor. Disse må løses på nye måter, på tvers av 
sektorer, og i et tettere samarbeid med både næringsliv, kunnskapsmiljø 
og frivilligheten. Potensialet både for kommune, region og næringsliv er 
stort, ved enda økt samhandling og dialog.

Offentlig sektor er en stor innkjøper og de største innkjøpene blir gjort 
innenfor bygg- og anleggsvirksomhet. Innretningen på anbudene har 
stor betydning for hvilke muligheter regionens næringsliv har til å levere 
varer eller tjenester. Tilrettelegging for lokale aktører vil gi et større 
marked og dermed et mer mangfoldig og robust næringsliv.

Kommunene har en viktig rolle i å legge til rette for attraktive sentrum 
og lokalsamfunn for både næringsliv og innbyggere. Kommuner som 
er gode vertskommuner for næringslivet, har en overordna plan for 
næringsutvikling som omfatter ulike næringsrelevante oppgaver. 
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RETNINGSMÅL
•  2025 har både kommuner og næringsliv i Trondheimsregionen en 

felles oppfatning av hva det innebærer å være en næringsvennlig 
kommune, konkretisert i Trondheimsregionens Næringsmanifest

• I 2025 har Trondheimsregionen økt forutsigbarheten for 
næringslivet og forsterket kompetansemiljø innen plan- og 
byggesaksbehandling, gjennom kommunevise samarbeid 

• I 2025 har Trondheimsregionen egnede næringsareal som dekker 
det eksisterende næringslivets behov, og gjør regionen attraktiv 
for nyetableringer. 

• I 2025 har Trondheimsregionen egnede og attraktive boligareal 
som dekker regionens behov, også med tanke på å tiltrekke flere 
innbyggere

• I 2025 tar vi i bruk Trondheimsregionen sine fortrinn i et strukturert 
og strategisk arbeid med innflagging av bedriftsetableringer 

• I 2025 tar vi i bruk Trondheimsregionen sine fortrinn i et strukturert 
og strategisk arbeid med innflagging av bedriftsetableringer.

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE



Egnede areal 
Arealtilgang, og forutsigbarhet knyttet til 
arealtilgang, er viktig for næringslivet og en 
viktig oppgave i kommunenes arbeid med å 
tilrettelegge for næringsutvikling. Her er det 
viktig å understreke behovet for arealtilgang 
både for bolig- og næringsformål, og ikke 
minst at arealene må inneholde nødvendig 
infrastruktur (fysisk og digital infrastruktur). 
IKAP er et felles verktøy for planlegging av 
areal og transport i Trondheimsregionen. 
Målet er å sikre et samarbeid på tvers av 
kommunegrensene som gir regionen flere 
arbeidsplasser og boliger. I forbindelse 
med vedtak av Verdiskapingsstrategi for 
Trondheimsregionen er det naturlig å 
revidere IKAP, hvor både offentlig og privat 
sektor bidrar i prosessen. Næringslivet i 
regionen påpeker at dagens arealsituasjon er 
en av de største hindrene for videre utvikling, 
og må dermed prioriteres i et regionalt 
samarbeid.

Næringsvennlig kommune/region 
Ved at kommunene i Trondheims-
regionen prioriterer nærings-
vennlighet, innebærer det å bidra til å 
løfte de kommunale tjenestene som 
tilbys til næringslivet. Dette innebærer at 
kommunen blir en bedre tilrettelegger og 
samarbeidspartner for lokalt næringsliv.
Det er en klar sammenheng mellom 
hvor høyt kommunale ledere prioriterer 
næringsutvikling og hvor næringsvennlig 
ledere i det lokale næringslivet oppfatter 
kommunen. Kommunen oppfattes mer 
næringsvennlig der Kommunaldirektør/
rådmann og kommunal ledergruppe 
prioriterer næringsutvikling høyt, og finner tid 
til et reelt engasjement.
 

Sjekkliste: 
• Har medarbeidere med næringslivskontakt 

kunnskap om målene for næringspolitikken 
i kommunen, og egen betydning og rolle i 
forhold til disse?

• Kjenner vi bedriftenes utfordringer og  
behov godt nok? Er vi oppsøkende nok,  
eller stoler vi på at bedriftslederne 
kontakter oss om sine ønsker og 
interesser?

• Er vi som ledere tilgjengelige 
nok for ansatte og brukere i 
næringsutviklingssaker?

• Er det et avklart og ryddig forhold mellom 
den politiske ledelsen og administrasjonen i 
næringssaker?

• Har vi diskutert hvilke prinsipper som skal 
ligge til grunn for kommunens service 
overfor næringslivet?

• Vet vi hva etablerere og bedriftsledere 
mener om kommunens service og 
tjenester?

• Har vil tilstrekkelige fullmakter på 
saksbehandlernivå til å gi god og rask nok 
service til bedriftskundene?

• Greier vi å koordinere oss godt nok internt i 
vanskelige bedriftssaker?
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Kommuner som lykkes best kjennetegnes 
av at kulturen i kommuneorganisasjonen 
har et sterkt innslag av samarbeid, ekstern 
oppmerksomhet og entreprenørskap. 
Trondheimsregionens Næringsmanifest skal 
oppsummere hva det innebærer å være 
en næringsvennlig kommune og region. 
Manifestet skal vedtas i regionråd og alle 
kommuner.

Organisering av næringsarbeid 
Kommunene i regionen er ulikt organisert 
i arbeidet med næringsutvikling, og det 
finnes ingen fasit. Hvorvidt kommuner 
lykkes med sitt arbeid med næringsutvikling, 
avhenger mer av egenskaper, arbeidsform 
og handlekraften til enkeltpersoner enn 
måten arbeidet er organisert på. I en 
fungerende bo- og arbeidsregioner, slik som 
Trondheimsregionen, er det gode grunner til 
at kommunene i betydelig grad samarbeider 
om næringsutvikling, spesielt med tanke 
på at regionen opplever knapphet både på 
arbeidskraft og areal. Hver enkelt kommune 
løser ikke disse utfordringene på egen hånd, 
her må det tenkes regionalt.

Kommuner som lykkes i å skape god 
næringsutvikling kjennetegnes av en 
offensiv og optimistisk utviklingskultur. 
Det handler i tillegg om å ta initiativ til 
utviklingsprosesser, å være tett på det lokale 
næringslivet, drive oppsøkende virksomhet, 
mobilisere og engasjere ressurspersoner 
osv. Dette omtales gjerne som kommunens 
entreprenørrolle.
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RETNINGSMÅL:
• I 2025 har Trondheimsregionen ett felles profilering- og 

destinasjonsselskap som bidrar til en bærekraftig, attraktiv og 
mangfoldig opplevelsesregion, hvor opplevelser og severdigheter  
i hele regionen drar nytte av Trondheim som motor.

• I 2025 har opplevelser og arrangement i Trondheimsregionen  
større bærekraftig verdiskaping og betydelige ringvirkninger  
for næringslivet

• I 2025 har vi aktivert næringslivet i Trondheimsregionen slik at 
ringvirkningene av Ski VM får stor betydning for verdiskapingen,  
og at strukturen for å aktivere næringslivet blir benyttet ved 
fremtidige store arrangement.

• I 2025 har regionen etablert et privat/offentlig arrangementsfond, 
for å bidra til flere store arrangement og mesterskap. 

OPPLEVELSER 



En attraktiv region å besøke, er en  
attraktiv region å bo, studere og 
jobbe i.

Opplevelser i Trondheimsregionen er et mangfold av arrangement, 
aktiviteter, severdigheter og omgivelser. Disse er knyttet til mat, 
natur, kultur, idrett, næringsliv og historie, og har og skal ha regional, 
nasjonal og internasjonal betydning. Opplevelsene er ikke nødvendigvis 
kommersielle produkter, men besøk genererer ringvirkninger og 
økonomisk verdiskaping. I Trondheimsregionen er det ønske om å 
sette spesielt fokus på tilrettelegging og aktivering ved gjennomføring 
av store arrangement og mesterskap, spesielt de med nasjonalt og 
internasjonalt omfang. 

Aktivering 

Aktivering kan enkelt defineres som å oppnå en ny og større effekt av 
opplevelser og arrangement for regionen, utover de direkte effektene 
av arrangementet. Ofte er det ikke nok å gjennomføre arrangementet 
og forvente effekter, de må aktivt og målrettet bearbeides før, under og 
etter arrangementet har funnet sted. Konkrete prosjekter må utvikles 
og prioriteres for å oppnå de resultatene man ønsker. Formålet med 
opplevelser og arrangement er både å sikre brede ringvirkninger, men 
også at regionen vår fremstår attraktiv å bo, studere og jobbe i, lykkes vi 
med dette vil det også være attraktivt å besøke Trondheimsregionen.

Høy aktivitet med et stort antall opplevelser viser en offensiv region, 
som også regionens innbyggere blir stolte av og etablerer en lojalitet 
og et engasjement for. Mange av opplevelsene engasjerer også et 
stort apparat av frivillige, som ut gjør en betydelig verdi i seg selv. Folk 
i regionen legger ned en fantastisk frivillig innsats i år etter år, hvor 75 
% engasjerer seg en eller flere ganger i frivillig arbeid pr år. Trondheim 
er i tillegg belønnet med stempelet Europas frivillighetshovedstad for 
2023, dette representere en kraft og et mulighetsrom som regionen skal 
utnytte. 

Viktig områder for å legge til rette for at Trondheimsregionen er en 
attraktiv region å være i hele døgnet, ikke bare i arbeidstid/studietiden.
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MANGLER OVERSKRIFT
I Norge står Trøndelag for 20% av den totale norske matproduksjonen. 
Trondheimsregionen har en sentral rolle i denne produksjonen. Dette 
gjelder særlig når landbruksprodukter skal videreforedles i stor skala, 
men også som kortreiste småskalaprodukter. Trondheim har fått 
utmerkelsen Europeisk Gastronomregion 2022, og dette beviser at det 
over tid er jobbet godt med å forankre samarbeidet mellom restauranter 
og produsenter, men også at det gjennom satsningen, er vokst fram 
mange nye produsenter de siste 3 årene. Trondheimsregionen kan 
bidra til å sette matproduksjonen enda tydeligere på kartet gjennom 
et bredere samarbeid mellom produsenter, horeca, utsalgssteder og 
restauranter de neste 5 årene. Gjennom å sikre en lønnsom næring 
som kan vokse videre, skaper man flere og sterkere lokalmatbedrifter 
som kan satse på heltid. Trondheimsregionen har, gjennom flere 
store matforedlingsbedrifter stor mulighet til å bidra til å etablere nye 
sirkulære verdikjeder. Dette gjelder både blå og grønn sektor, samt sørge 
for enda bedre utnyttelse av matressursen på en bærekraftig måte. 

I Trondheimsregionen er også skog- og trenæringen en vesentlig 
brikke for at regionen kan bidra til det grønne skiftet og omstilling 
til en mer bærekraftig næringsutvikling. Regionen har flere bedrifter 
innen trebearbeiding som bidrar med kunnskap og utvikling i 
innovasjonsprosjekter og klynger. Ved å utnytte restråstoffer fra 
skogbruket i samarbeid med andre næringer, ligger det godt til rette 
for å skape nye grønne forretningsmodeller og næringssamarbeid. 
I dag ligger de store bedriftene foran, men Trondheimsregionen 
med hovedtyngde i Gauldalen og Meldalen har også mange små 
og mellomstore bedrifter som trenger drivkraften til de store 
trebearbeidende aktørene for å kunne lykkes med omstilling. I dag er det 
få etablerte FoU-samarbeid i denne næringen. Her kan FoU-miljøene 
i Trondheim være en nøkkel for å skape nye forretningssamarbeid. 
Trondheimsregionen har en unik mulighet til å være best på samarbeid 
FoU og næringsliv, gjennom å legge til rette møteplasser og 
nettverksgrupper der aktører kan møtes på tvers av bransjer. 
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RETNINGSMÅL:

• I 2025 er Trondheimsregionen anerkjent som en  
internasjonal matregion.  

• I 2025 er Trondheimsregionen styrket som markedsplass  
gjennom bedre samarbeid mellom lokalprodusenter,  
restauranter og øvrige utsalg

• I 2025 har regionens næringsliv konkurransefordeler og 
økt verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av fornybare 
naturressurser og innovative sirkulære verdikjeder

• I 2025 bidrar FoU-miljøene i Trondheimsregionen med  
innovative løsninger og kunnskap slik at Trøndelag er  
nasjonalt ledende i utviklingen av bioøkonomien

• I 2025 utnyttes urbant landbruk for å øke lokal  
matproduksjonen og redusere klimautslipp

BIOØKONOMI



De fleste innbyggerne i Trondheimsregionen, bor i tettbebygde områder. 
For å utnytte matressursene og legge til rette for kortreiste råvarer, bør 
urbant landbruk også kunne tas i bruk i større grad. Gjennom å dyrke 
på mindre flater f.eks. tak, små parseller og/eller hageflekker, får man 
utnyttet potensialet som ligger i urbant landbruk og samtidig bidratt 
til en reduksjon i transport og klimagassutslipp. Urbant landbruk er 
også viktig for å lære oppvoksende generasjoner om mat og råvarers 
opprinnelse. Trondheimsregionen kan benytte og forsterke FoU-
miljøene i et samarbeid om økt brukt av urbant landbruk gjennom 
innovative dyrkingsmetoder i tettbebygde områder. 

Trøndelag Fylkeskommune skriver i sin verdiskapningsstrategi at en 
bærekraftig bioøkonomi er nært knyttet til den sirkulære økonomien. 
Det pekes på at koblinger blå-grønn sektor, og at alle side- og 
avfallsstrømmer må utnyttes i fremtiden, enten gjennom eksisterende 
koblinger eller ved etablering av nye verdikjeder. Bioøkonomien sees 
også på som sentral for å kunne nå mange av FNs bærekraftsmål. 
Trondheimsregionen kan absolutt bidra til dette.
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MÅLOMRÅDER

NÆRINGS- 
ATTRAKTIVITET

BOSTEDS- 
ATTRAKTIVITET

HOVEDMÅL  
FOR TRØNDELAG

Økt bærekraftig verdiskaping og  
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.

Trondheimsregionen skal være den
mest attraktive storbyregionen i Norge.

REGIONALT MÅL

Stjørdal

Malvik

Trondheim

Melhus

SATSINGS- 
OMRÅDER

ARBEIDSKRAFT – KOMPETANSE

TEKNOLOGI

UNIVERSITETETENE, FORSKNINGSMILJØENE OG INNOVASJONSMILJØENE
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Rammeverk for kommunevise handlingsplaner
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FORUTSETNINGER

SAMHANDLING

BÆREKRAFT
Orkland

Midtre Gauldal

Indre Fosen

Skaun

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

OPPLEVELSER

BIOØKONOMI
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Organisering av arbeid med  
Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen

• Dagens organisering
• Finansiering
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