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som utviklingsregion 

 
 
 

 

v/ Jørn Krog 

Fylkesmann i Sør Trøndelag 



Kan være nyttig å skille 

 Kommunenes rolle som samfunnsaktør, og hvordan 
de videreutvikler medvirkning, deltakelse og 
partnerskap med innbyggere, organisasjoner og 
næringsliv 

 

 Næringslivspolitikken i bredt og virkemidler for 
verdiskapning og innovasjon 

 

 Selve næringslivsutviklingen, drivere for den, hvordan 
teknologi og marked fungerer mv 

 

 





Noen hovedtrekk ved fylket 

 Kraftig befolkningsvekst 

 

 Næringsliv og kunnskapsproduksjon 

 

 Kommunene 

 

 

Bra tradisjon for felles diskusjoner av viktige veivalg 
og samordning mellom hovedaktører på fylkesnivå 

 



Viktige faktorer 

Kompetanse 

Kapasitet 

Kapital 

Kultur 

Relasjonelle ressurser 

Entrepenørskap 

Hvordan skape en ”god samfunnsutvikling”? 

Offentlig 

forvaltning 

Utdanning 

Forskning 

Private 

aktører 

Verdal 

Orkanger 

http://www.sintef.no/
http://shop.idegroup.no/ntnu/
http://shop.idegroup.no/ntnu/
https://www.statoil.no/FrontServlet?s=sdh&state=index&showMenu=


  
 Storbyene 

– sentre for kunnskap, kapital, kreativitet og innovasjon  

– viktig rolle for internasjonalt samarbeid og kontakt  

– møter sosiale utfordringer og må løse oppgaver og 
problemer som følger av vekst knyttet til infrastruktur, 
boligtilbud, arealbruk, miljø, levekår, m.v  

– behovet for bedre samordning av statlig politikk forsterkes i 
større kommuner og storbyregioner 

– mer og mer knyttet sammen med sitt omland 

 

 

 Trondheim 

– har vært og er i sterk endring 

– tatt en positiv og konstruktiv rolle for omlandet og 
landsdelen  

 



  
 Ett felles bolig- og arbeidsmarkedsområde  

 10 kommuner = 80 % av Sør-Trøndelag, 60 % av hele 
Trøndelag og 20 % av Nord-Trøndelag 

 

 Hittil: samarbeid bl.a. om samordnet arealpolitikk, 
næringsutvikling og infrastruktur  

– Spennende utviklingsplan 

– Konkret, handlingsorientert og gjennomføringskraft 

 

 Har ikke hatt mål om å utvikle regionalt samarbeid om 
administrasjon og tjenesteproduksjon 

 Samhandlingsreformen aktualiserer tjenesteperspektivet3 

Trondheimsregionen 



  
 IKAP 

– Var og er både viktig og nødvendig 

– Utvikles videre til et forpliktende regionalt plansystem, som 
bidrar til mer effektive samordningsprosesser, mindre 
ressursbruk til mekling og innsigelser og en mer oversiktlig 
og forutsigbar planprosess? 

 

 Dere har på gang spennende nye prosjekter med å 
se felles på investerings- og arealbehov, sant 
konsekvenser av boligbehov og offentlig behov 
(tildelt skjønnsmidler for 2013) 

Trondheimsregionen og arealpolitikken 



Våre vurderinger 

 Samordning rundt storbyen er nødvendig og viktig 

 

 Trondheimsregionen har utvikla seg positivt og 
befestet sin stilling som sterk utviklingsregion 

 

 «Stå sammen der dere kan oppnå mer sammen enn 
hver for dere» - krever tillit og likeverd 

 

 Fortsatt store muligheter for tett samarbeid videre  

– mellom kommunene 

– mellom kommune-Fylkeskommune og kommune-stat 

– desentralisering av oppgaver og ansvar? 

 



Vurderinger forts 

 Noen viktige områder for diskusjon framover: 

 

a) Næringslivets utvikling 

Hva er driverne for næringslivets utvikling? Hva kan det offentlige gjøre? 

 

b) Kommunerollen 

– mer samordning av utviklingsoppgaver, investeringer og 
utbyggingsmønster, tjenester til innbyggerne på tvers av kommuner? 

– må samarbeidet bli mer forpliktende for kommunene? 

– hvordan komme seg videre i samordning av arealpolitikken? 

– trengs det avklaringer opp mot naboregionene? 

– hvem vil være sammen om samarbeid på lovpålagte oppgaver? 

 

Dilemma: voksende forskjell i kompetanse og kapasitet mellom 
sentrale og perifere deler av fylket/landsdelen 


