
Trondheimsregionen – en 
arena for samarbeid

Rita Ottervik,  leder Trondheimsregionen



Nøkkeltall 2022:

•310 472 innbyggere, omtrent 65% av totalen i 
Trøndelag.
•Vekst på 4286 personer det siste året, den høyeste 
siden 2008.
•Trondheimsregionen har vokst mest av 
storbyregionene det siste året.
•Det største regionrådet i Norge målt i 
befolkningsunderlag.





Pendling

Pendling ut av Trondheim økt raskere ut av enn inn til byen.
Fra nabokommuner til Trondheim siden 2000: + 41 prosent.
Fra Trondheim til nabokommuner siden 2000: + 128 prosent
Trondheimsregionen har over tid blitt et gradvis mer felles og fleksibelt arbeidsmarked uavhengig av 
kommunegrenser.

Kommune Pendlere til Trondheim 
2000

Andel av sysselsatte 
2000

Pendlere til Trondheim 
2019

Andel av sysselsatte 
2019

Klæbu 1560 58,5 % 2040 64,8 %

Malvik 3299 56,9 % 4135 57,8 %

Melhus 2921 42,9 % 4033 47,3 %

Skaun 1222 43,0 % 2036 47,1 %

Stjørdal 1421 15,1 % 2530 21,5 %

Orkdal 527 10,6 % 1020 17,0 %

Indre Fosen 563 11,6 % 621 12,8 %

M Gauldal 371 13,1 % 410 12,4 %

Sum 11 884 16 825









Hvorfor samarbeide i  
Trondheimsregionen?

• Ole Eirik Almlid (adm.dir. i NHO) ved lanseringen av 
kommunebarometeret:

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

•



Hvorfor samarbeide regionalt om 
næringsutvikling?

Onsager (2018) har på bestilling fra Innovasjon Norge sett på 
grunner til at kommuner bør samarbeide regionalt om 
næringsutvikling:

• Styrket næringsutvikling krever i økende grad bedre skreddersydd og koordinert 
politikk og virkemidler på regionalt nivå.

• Funksjonelle regioner (eks. bo- og arbeidsmarkedsregioner) er ofte best egnet; 
fylkeskommunene er for store og kommunene for små (geografisk og funksjonelt) 
for oppgaven.

• Det forutsetter at kommunene tar ledelses- og samstyringsansvaret



IKAP - et nødvendig samarbeid for 
vårt felles beste



Vi må styrke attraktiviteten vår
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