
Hvordan skape en 

næringsvennlig og attraktiv 

kommune?

Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen



Hva gjør Trondheimsregionen?

✔ Et samarbeid mellom 8 

kommuner – politisk styrt

✔ 4 programområder:

✔ Strategisk næringsutvikling

✔ Interkommunal arealplan

✔ Profilering/kommunikasjon/
attraktiv region

✔ Ledelse/samarbeid/interessepolitikk, 
inkl samferdsel, byutviklingsavtaler

✔ Ikke fokus på tjenesteproduksjon



Samarbeid om næringsutvikling i 
storbyregionene

• 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.”



Verdiskapingsstrategien
Satsningsområder:

• Arbeidskraft – kompetanse

• Teknologi

• FoU-miljøene

• Næringsvennlig kommune

• Opplevelser

• Bioøkonomi



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



Hvordan står det til med attraktiviteten?
Ordkrafts omdømmebarometer 2009, 2011, 2013, 2016 

og 2018:

• Flere sier de kan tenke seg å bo, jobbe og studere her enn i 

Oslo, Bergen og Stavanger

Vi blir sett på som:

• Det beste stedet å ta høyere utdanning

• Regionen med det beste forskningsmiljøet

• Den tryggeste storbyregionen

Flere spørreundersøkelser sier at:

• Trondheim er Norges beste studieby. 

Og “alle” mener” at vi er Norges teknologihovedstad



Og vi vokser

• 310 000 innbyggere, 65% av totalen i Trøndelag. 

• Øker med 3-4000 i året, de siste årene vokst 
mest sammen med Osloregionen av storbyene.

• 40 000 studenter

• 5000 forskere 

• 800 teknologiselskaper



Men alt er ikke bare velstand

• Veksten er ujevnt fordelt i regionen
• Næringslivet har stort behov for mer 

arbeidskraft - vi må øke attraktiviteten og 
kjennskapen til regionen.

• Vi må skape flere (grønne) bedrifter for å ha 
et enda mer robust og verdiskapende 
næringsliv



Så hva må vi gjøre?
Vi må øke vår egen attraktivitet:



Hva må kommunene gjøre?

• Sørge for å ha nok boligareal og næringsareal
• Jobbe for gode samferdselsløsninger slik at det 

er lett å bo ett sted og jobbe et annet sted.
• Øke sentrumsattraktiviteten
• Jobbe med å legge til rette for 

“kveldsøkonomien”
• Være synlig lokalt og regionalt



Hva må vi gjøre i fellesskap?

Etablere et felles, nasjonalt og internasjonalt 
profileringsarbeid for Trondheimsregionen for å skape 
økonomisk vekst som er motstandsdyktig, bærekraftig 
og inkluderende.

• For å kunne delta i konkurransen om talent, investeringer, 

bedrifter og besøkende så må vi være mye mer synlig enn det 

vi har vært fram til nå. Ikke minst med relevant og oppdatert 

informasjon på engelsk, der er vi dårlig!



Bygge synlighet

• Trenden internasjonalt er entydig at slik profilering løses 

gjennom regionalt samarbeid - at kommunene rundt 

storbyen henger seg på storbyens kraft og varemerke.

• trondheim.com er den naturlige portalen, som har størst 

sjanse til å lykkes med algoritmene.

• workintrondheim.no er etablert for å tiltrekke oss utenlandsk 

arbeidkraft og være synlig for bedriftsetableringer

http://trondheim.com/

