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Trondheimsregionen

2010 2021 Endring %

Innbyggere 266 024 306 019 39 995 15,0 %

Sysselsatte 141 907 157 742 15 835 11,2 %

Offentlig sektor 51 064 60 997 9 933 16,3 %

Bygge- og anleggsvirksomhet 10 768 13 138 2 370 18,0 %

Varehandel 19 340 18 571 -769 -4,0 %

Industri 10 022 9 609 -413 -4,1 %

transport og lagring 7 232 6 655 -577 -8,0 %

jordbruk, skogbruk og fiske 2 745 2 084 -661 -24,1 %

teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 11 332 12 783 1 451 12,8 %

Informasjon og kommunikasjon 4 842 6 024 1 182 24,4 %

Forretningsmessig tjenesteyting 7 744 8 585 841 10,9 %

overnatting og servering 5 136 5 463 327 6,4 %

øvrige næringer 11 682 13 833 2 151 18,4 %



Melhus
2010 2021 Endring %

Innbyggere 14 841 16949 2 108 14,2 %
Sysselsatte 4 588 5 229 641 14,0 %

Offentlig sektor 1 920 2 099 179 9,3 %
Bygge- og anleggsvirksomhet 446 820 374 83,9 %

Varehandel 643 635 -8 -1,2 %
Industri 323 374 51 15,8 %

transport og lagring 216 227 11 5,1 %

jordbruk, skogbruk og fiske 307 231 -76
-24,8 

%
øvrige næringer 733 843 110 15,0 %

Pendling til Trondheim 3 520 4 064 544 15,5 %
Pendling fra Trondheim 892 1 372 480 53,8 %
Årsverk i kommunens næringsavdeling 1 1

Orkland
2010 2021 Endring %

Innbyggere 17 913 18300 387 2,2 %
Sysselsatte 8 303 8 396 93 1,1 %

Offentlig sektor 3 035 3 099 64 2,1 %
Bygge- og anleggsvirksomhet 575 589 14 2,4 %

Varehandel 1 123 1 086 -37 -3,3 %
Industri 1 132 1 256 124 11,0 %

transport og lagring 437 540 103 23,6 %
jordbruk, skogbruk og fiske 638 409 -229 -35,9 %

Øvrige næringer 1 363 1 417 54 4,0 %
Pendling til Trondheim 852 1 285 433 50,8 %
Pendling fra Trondheim 327 591 264 80,7 %
Antall kommunale årsverk innen næring 1 1





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 strategisk

• I 2025 har regionen etablert en «Tenketank» som skal arbeide aktivt 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



Teknologi

Retningsmål:

• I 2025 er «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



Universitet, forskning- og innovasjonsmiljøene

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. 



Næringsvennlig kommune

Retningsmål:

• I 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



Opplevelser

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. 



Bioøkonomi

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





Organisering av arbeid med Verdiskapingsstrategien for Tr.reg

Tilbakemeldinger evaluering Næringsråd:

- Mer relevant tematikk fra næringslivet i andre kommuner enn Trondheim.
- Flere saker med tydeligere overføringsverdi til andre kommuner enn Trondheim.
- Det er uklarhet knyttet til sekretariatet og hvilke roller de ulike innehar.
- Det oppleves at det jobbes bare delvis riktig mtp å realisere mandates formål.
- Det er for mange orienteringssaker, og det ønskes flere saker knyttet til SNP.
- Næringsrådet må bli et beslutningsorgan i større grad enn det oppleves som i dag.

- Næringsrådet er riktig organisert og det er tilstrekkelig antall medlemmer. Det bør videreføres. 
- Mandatet er relevant. 
- Møtene oppleves relevante i form av godt utbytte av å delta, både for den enkelte og for egen        
organisasjon. 
- De er et bra nettverk med mye nyttig informasjon.



Organisering av arbeid med Verdiskapingsstrategien for Tr.reg

Er ny plan grunnlag for endret sammensetning og funksjon for næringsrådet?:

 Sammensetning opp i mot Satsningsområder

 Samarbeid andre regioner 

 Revitalisert Næringsallianse, og aktivere kommunene sitt næringsapparat

Finansiering?:

Skal Trondheimsregionen involvere flere kommuner?
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