
Regionens beste bokommune



Trøndelag

•Region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

•Nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og 

innsats skal organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme bedre 

samfunns- og næringsmessige utvikling

•Bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag for å 

fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i 

stand til å ta på seg nye og større oppgaver

•Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en 

rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv.

•Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne
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Kommunereform

Endringer i dagens kommuneinndeling har som målsetting å sikre 

like og gode velferdstjenester for alle innbyggere.

Funksjonelle og bærekraftige kommuner. 

Der geografiske og samfunnsmessige hensyn tilsier endring av 

kommunegrenser eller sammenslåing av kommuner, må staten 

positivt stimulere til det. 

Endringer i kommunestrukturen må bygge på lokale ønsker og 

frivillighet.











Befolkningsutvikling 
1972 – 1980 – 2000 - 2015



Bo- og arbeidsmarkedsregion

Kommune Innbyggere Arb.takere Pendlere Pendlermønster 

Orkdal  11628 5820 1770 (30%) Utenom Trondheim pendler flest til Meldal 
Stor innpendling fra Meldal og Agdenes  

Meldal 3962 1877 780 (42%) Flest til Orkdal og et fåtall til Rindal 
Stor innpendling fra Orkdal, få fra Rindal 

Rindal 2046 1056 332 (31%) I hovedsak til Surnadal, noen til Orkdal og 
Meldal.  Størst innpendling fra Surnadal, 
noen fra Meldal og Orkdal 

Agdenes 1744 870 310 (36%) Flest til Orkdal (dernest Trondheim) 
Stor innpendling fra Orkdal  

Skaun 7668 3831 2754 (72%) De aller fleste pendler til Trondheim, 
dernest Orkdal 

Snillfjord 980 516 224 (43%) Flest til Hemne, dernest Orkdal 
Stor innpendling fra Orkdal, noen fra 
Meldal 

 



Nøkkeltall Kostra



Demokrati

• Engasjement og deltagelse i lokalsamfunnet

• Samhandling kommune, fylke, stat

• Samspill med næringslivet og yrkeslivets organisasjoner

• Samarbeid med frivillig sektor

• Åpenhet, informasjon og involvering

• Etablering av møteplasser



- Utvikling
• Næringsutvikling

• Samferdsel og infrastruktur

• Handel & Service

• Offentlige tjenester

- barnehager

- skoler

- sykehjem

• Konferanser, arrangement

• Turisme, reiseliv

• Landbruk og skogbruk

• Miljø



- Tilhørighet
• Kunst & Kultur

• Idrett - anlegg

• Jakt & Fiske

• Friluftsliv

• Kristin på Husaby

• Vinterkulturuka

• Frivillighet
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