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Det er mer enn 1600 foretak registrert på næringskoder knyttet til finanssektoren
Sysselsettingen i sektoren skjer i de 165 foretakene
De fleste ansatte jobber i storbyene.  Finanssektoren utgjør 2.4% av de sysselsatte i 
Trondheim.  I Bergen og Stavanger er tilsvarende andel 3.1% og 2.0%. 
4783 ansatte totalt er knyttet til foretak som har hovedkontor i regionen og ansatte i 
andre regioner i Norge
4700 studenter – dette er innen økonomirettet utdanning.  Ved to 
universiteter(NTNU og Nord Universitet) og BI

Dersom sammenligning med spesifikt Bergen er interessant:
Bergen har anslått ca 5870 ansatte i finanssektoren (2015)
Bergen har anslått ca 5700 studenter i økonomirettede utdanninger (2015)
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Det har vært vekst i sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag siden 2010, i 
motsetning til flere andre andre fylker. På landsbasis falt sysselsettingen med 8% i 
samme periode.
Sysselsettingen falt i perioden 2010-2012, men har siden da vokst til nivå høyere enn 
i 2010
Nord-Trøndelag har opplevd nedgang, mens Sør-Trøndelag har hatt vekst på samme 
nivå som Oslo

Bank og forsikring som de dominerende segmentene har hatt reduksjon i 
sysselsettingen, mens annen kredittgivning, aktive eierfond, investeringsselskaper og 
andre finansielle foretak har stått for veksten.
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Fra spørreundersøkelsen:
Når det gjelder sysselsetting forventer 57 % at sin virksomhet vil ha like mange eller 
flere ansatte om 12 måneder enn nå.

I spørreundersøkelsen fremkommer for øvrig et optimistisk syn på utviklingen den 
kommende tiden: 
47.2 % forventer en bedre utvikling for sin virksomhet i de kommende 12 månedene.  
Kun 6.1% mener utviklingen blir verre enn nå.

Respondentene er generelt mer positive til utvikling i egen virksomhet enn til 
finanssektoren generelt.  
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Dette sammen med sysselsettingsutviklingen viser en robust finanssektor som 
støtter en diversifisert og robust næringsstruktur

Forvaltningskapital/midler:
Det mangler data/tall fra noen foretak med avdelinger i regionen, slik at tallet nok 
reellt sett er noe høyere.
Vi har dessverre ikke sammenligningsgrunnlag for forvaltningskapital tilbake i tid.  

Sammenligning på forvaltningsmidler dersom interessant:
Bergen har anslått forvaltningsmidler på 1.101 mrd kroner for Bergensregionen 
(2015).  Ca 20% høyere enn Trøndelag.  Hordaland har ca 15% flere innbyggere enn 
Trøndelag.
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Bank størst,  2608 ansatte tilsvarer 63.9% av sysselsettingen.
Samlet er forsikring (skade, liv- og pensjon + forsikringsformidling etc) nest størst 
med 712 ansatte.  Forsikring utgjør samlet 17.4% av de sysselsatte.

Veksten i sysselsetting har som tidligere nevnt derimot kommet i de andre 
segmentene.
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Antallet foretak (14) i dette segmentet er det samme som i 2010.  I hovedsak er det 
også de samme foretakene.

Betydelig vekst i kommitert kapital under forvaltning og antall ansatte.

At det profesjonelle miljøer for kompetent kapital vokser er meget viktig for 
regionens teknologi og start-up miljø. Det øker attraktiviteten både for investorer, 
start-ups, fagmiljø etc.

Disse aktørene har startet klyngen Tequity Cluster som også vil bidra til å styrke 
attraktiviteten og mobilisere privat kapital.

Forvaltningskapitalen (regnskapsmessig) til de aktive eierfondene var ca 9 mrd
kroner (2016)

I tillegg kan det nevnes at de øvrige investeringsselskapene står for en 
forvaltningskapital på 20.3 mrd kroner (2016)

8



Trøndelag har klart høyest vekst i privat kapital i perioden 2012-2016.

Begge trøndelagsfylkene utmerket seg med sterk vekst i perioden

Trøndelag tar innpå Rogaland og Hordaland i samlet privat kapital/formue, men 
ligger fortsatt bak.

Trøndelag ligger bak de to andre fylkene i alle intervaller, med unntak av at Trøndelag 
har passert Rogaland i samlet formue for personer med formue over 100 millioner 
kroner.

Relativt sett sitter mer av kapitalen utenfor storbyregionen i Trondheimsregionen 
(44.1%) sammenlignet med Bergensregionen (21.2%) og Stavangerregionen (34.1%).  
Dette kan nok i stor grad forklares med havbruksnæringen betydning i Trøndelag.

En sterk og positiv trend for kapitalsituasjonen i eksisterende og nytt næringsliv.  
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Samlet viser kartleggingen positiv utvikling ift egenkapitalsituasjonen i regionen, 
med vekst både innen aktive eierfond, privat kapital og øvrige investeringsselskaper.

Spørreundersøkelsen bekrefter at god tilgang på lokal egenkapital er viktig, 82.2% av 
respondentene mener dette er viktig eller svært viktig.

Godt grunnlag for å mobilisere kapital til eksisterende og nye virksomheter.  
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God tyngde i den økonomirettede utdanningen, 4700 studenter.  Nesten 300 
vitenskapelige ansatte.

Godt posisjonert for fremtiden: Det samlede økonomifakultetet ved NTNU gir unike 
muligheter til å  møte fremtidige utfordringer.  Synergier med teknologi – økonomi -
business – ledelse.

Fakultetet utdanner svært attraktive kandidater, Ind.øk miljøet er allerede høyt 
anerkjent, Handelshøyskolen vinner nå titler i studentkonkurranser (NM økonomi 
2017). Forskningsaktiviteten vil også øke.
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Spørreundersøkelsen viser at finanssektoren er bevisst på sine utfordringer ift
teknologi og fremtidig kompetanse.

Hel 35% av respondentene tror at teknologi vil endre konkurransebetingelsene 
FULLSTENDIG i løpet av 5 år.  5 år er ikke lang tid.

Interessant er det også at Teknologi kommer ut som det VIKTIGSTE kompetansen fro 
fremtiden, foran sektorens tradisjonelle kompetanser økonomi og finans.

Salg nevnes også som det 3.viktigste kompetanseområdet.  

Dette understreker fokuset på den digitale transformasjonen og kundenes endrede 
preferanser.

Spørreundersøkelsen viser også følgende:
Digitale ferdigheter, evne til selvstendig arbeid og tilpasningsevne vurderes som de 3 
viktigste ferdighetene virksomhetene vil ha behov for i fremtiden.  2 av disse 3 er 
knyttet til egenskaper som vanskelig kan la seg erstatte av roboter/maskiner.

Vanskeligst å rekruttere mener respondentene er kreativitet og innovasjon, etterfulgt 
av digitale ferdigheter og evne til å arbeide selvstendig/være selvgående.
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I spørreundersøkelsen ble det spurt om å rangere 12 utfordringer for finanssektoren 
fremover.  Figuren viser de som kom ut som topp 6.

Tilpasning til regulative endringer og endring i kundeadferd er de to viktigste 
utfordringene.  Etterfulgt av nye produkter og tjenester og konkurranse fra nye 
aktører.

Slik sett er det god balanse i det som tidligere er sagt om teknologiens betydning og 
krav til kompetanse for fremtiden.  Teknologi og digitale ferdigheter blir sentralt for å 
møte disse utfordringene.

En annen observasjon fra spørreundersøkelsen er at konjunktursvingninger IKKE 
kommer ut som en av de viktigste utfordringene, rangeres som 8.viktigste utfordring.  
Dette kan jo ses på som nok et uttrykk for den robustheten som har fremkommet i 
andre deler av kartleggingen ift utvikling i både kapital og sysselsetting de siste 
årene.    
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