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MÅL FOR SAMMENSLÅING AV VÅRE FYLKER

Hovedmål: 

En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft 

• Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i 
Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv 
region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye 
oppgaver 

• Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre 
regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, 
etableringer og prosjekter 



• Vi fokuserer på nødvendigheten av samhandling 
mellom distriktene, småbyene og Trondheim   

• Utgangspunkt er den gjensidige avhengigheten  

BALANSERT UTVIKLING SOM STRATEGI



TRØNDELAG 
FYLKESKOMMUNE: 

• Areal 41 000 km2 

• 455 000 trøndere (2/3 i Trondheimsregionen) 

• Driftsbudsjett 5,8 mrd. 

• Investeringer ca 3,5 mrd. 

• 32 Videregående skoler 

• 16 000 elever 

• 4 700 ansatte 

• 40 tannklinikker 

• 6 000 km fylkesvei 

• 44 mill. kollektivreiser



Tre dimensjoner ved 
samfunnsutvikling

Gi strategisk retning 
til samfunnsutviklingen

Mobilisere aktører  
med ulike ressurser

Samordne og koordinere offentlig 
innsats og virkemiddelbruk

Samfunnsutviklerrollen 



EKSPERTUTVALGET FORESLÅR NYE OPPGAVER



Skal vise hvilke retning vi vil at Trøndelag skal 
utvikle seg – hvor Trøndelag skal være i 2030. 

Skal mobilisere til samarbeid og felles satsing for å 
få den utviklinga vi ønsker i regionen. 

Skal være det overordnede leddet i en samordnet 
planstruktur. Oppfølging skjer gjennom påfølgende 
regionale planer, strategier og handlingsprogram. 

På bred høring. 
Vedtas i Fylkestinget i desember 2018. 



DAGENS STRUKTUR

Ved inngangen til 2018 – 9 ulike 
regionråd/- sammenslutninger: 

 



Namdal regionråd

Midtre Namdal samkommune

Fosen regionråd

Inn-Trøndelag

Orkdalsregionen

Kystgruppen

Trondheimsregionen

Værnesregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Trøndelag Sør

Namdal regionråd

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen/Værnesregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Også endringer i den «indre strukturen»

• Mange arenaer 
• Ulike i antall 

medlemmer, 
formål,  juridisk 
grunnlag, type 
og omfang på 
samarbeid – 
samt hvordan de 
er «rigget» 
administrativt 

• Flere dobbelt-
medlemmer / 
overlappinger

Status p.t.





Trøndelag har et diversifisert jordbruk, et betydelig skogbruk og er 
blitt Norges sterkeste oppdrettsregion 
 

NATURRESSURSENE ER VIKTIGE FOR TRØNDELAG



MANGFOLD OG MULIGHETER BASERT I TRØNDERSK MATPRODUKSJON 



LANDBRUKET I TRØNDELAG



HAVROMMET I TRØNDELAG 

6 av landets 10 største oppdrettskommuner 

25 % av landets lakseproduksjon  

Humulen – Vikna







FELLES INTERESSER 

Orkdalsregionen er viktig for utviklingen av 
Trøndelag   

Felles interesser gjennom samarbeid om:  

-   Verdiskaping  
- Infrastruktur 
- Kompetanse/utdanning 
- Omdømme/attraktivitet  



Befolknings-
endring i prosent  
2010-2018

• God befolkningsvekst i flere av 
kommunene i orkdalsregionen 

• Skaun og Frøya vokser raskest i 
Trøndelag   

• Kun to kommuner i Norge med større 
befolkningsvekst enn Skaun 

• Alle kommunene i orkdalsregionen 
unntatt Hemne hadde nettoinnflytting. 
Hitra, Frøya, Orkdal og Skaun hadde 
også fødselsoverskudd 

• Snitt vekst i Trøndelag 8,5 % snitt landet 
9,0 %



Andel innvandrere 
i befolkningen per 

1 januar 2018

• Hitra og Frøya skiller seg fra resten av 
Trøndelag med en stor innvandrer 
befolkning. 

• Veksten i akvakulturnæringen har resultert 
i mye arbeidsinnvandrere  til Hitra og Frøya  



Prosentvis endring i 
antall sysselsatte 
4.kvartal 2008 til 
4.kvartal 2017

• Sterk sysselsettingsvekst på Hitra og 
Frøya knyttet til akvakultur og marine 
næringer 

• Også sterk sysselsettingsvekst i Skaun – 
knyttet til offentligsektor, varehandel og 
servisenæringer   

• Snitt Trøndelag 6,5 %- snitt landet 4,0 %



• Hitra og Frøya er en av de viktigste 
akvakulturklyngene i Norge 

• Kartet viser akvakultur klynger i Norge, basert 
på antall ansatte i kartfestet bedriftsregister  

• I Trøndelag er det spesielt Hitra og Frøya som 
utpreger seg om en akvakultur klynge, i tillegg 
er det en mindre klynge i Vikna og Nærøy 



ffff

STERKT KUNNSKAPS- OG 
TEKNOLOGIMILJØ
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