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Bakgrunn 

Vedtak i Trøndelagsrådets arbeidsutvalg 2. 

juni 2016: 

«1. Det settes ned en arbeidsgruppe som 

utarbeider forslag til en samlet strategi for 

utflytting av statlige arbeidsplasser til 

Trøndelag. ….»

«2. Trøndelagsrådets AU støtter Steinkjer                                                                                    

Kommunes arbeid med å få hele eller deler                                                                                    

av landbruksdirektoratet til Steinkjer. …»

Arbeidet forankret i Fellesnemnda 29.11.2016. 

17.02.17 – Regjeringen «Plan for lokalisering 

av statlige arbeidsplasser»  m/utredningsfrist 

1.7.17 på landbruksforvaltningsoppgaver. 

MÅL: politisk vedtak i løpet av tidlig høsten.



Mange 

ønsker 

kompetanse-

arbeidsplass

ene til sin 

region. 

Ansatte 

ønsker ikke 

flytting



www.tfou.no

En sterk landbruksregion
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Et sterkt landbrukspartnerskap
• Trøndelag har et sterkt landbrukspartnerskap.
• Motoren er Tenkeloft Trøndersk Landbruk 

– en møteplass for næringa, industri, forskning, utdanning, politikk og 
forvaltning.
Her utvikles en felles virkelighetsoppfatning og felles mål og strategier for 
utvikling.
Her forankres konkrete utviklingstiltak.

• Eksempler på satsinger og tiltak:
– Strategisk planlegging:

Landbruksmelding for Trøndelag og Regionalt bygdeutviklingsprogram
– Fokus på kompetanse, forskning og innovasjon:

Landbruk21Trøndelag, et innovasjonsprogram for trøndersk landbruk, 
VRI Trøndelag (Forskningsrådet) og Grønn forskning i Midt-Norge (næringa), 
mer brukerstyrt forskning i landbruket,
Kompetanseløft Trøndersk Landbruk, kompetanseheving i landbruksnæringa

– Fokus på lokal mat:
Oi! Trøndersk mat og drikke, og Trøndersk matfestival
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Et sterkt landbrukspartnerskap
– strategisk utviklingskraft

Tenkeloft Trøndersk Landbruk
– møteplass for næring, industri, 
forskning, utdanning, politikk og 

forvaltning.
Samhandling gir konkrete resultater!



Det samla landbruksfaglige miljøet i 

Steinkjer og omegn

• Bøndene selv – svært tung primærproduksjon

• Omfattende foredlingsvirksomhet – de fleste ekspanderer
 Norturas svineslakteri, Felleskjøpets kraftforfabrikk, Steinkjer kornsilo, trelastgruppen Inntre (Tine, Hoff Norske 

potetindustrier, MM Karton, Norske Skog Skogn) m.fl.

• Leverandører og tjenesteytere

• Rådgivingsapparatet
 Tine, Nortura, Felleskjøpet, Norsk Landbruksrådgivning, Allskog m.fl.

• Forvaltningen
 Fylkesmannens landbruksavdeling, Mattilsynet Midt-Norge, Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune

• Bank og finans
 Sparebank1 SNM har f.eks. konsernansvaret for landbruk lokalisert på Steinkjer

• Utdanning på videregående og høyere nivå
 Mære landbruksskole, Nord universitet

• Styrker oss på forskningen
 Trøndelag Forskning og Utvikling, Nord universitet, NIBIO

• Flere andre relevante kompetansemiljø
 Landbrukets Dataflyt SA, Nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling, skattekontoret

med ligning av landets samvirkeforetak osv.



20.06.2017 Steinkjer Kommune - tema/tittel 9

• Innbyggere: 22 000

• Areal: 1564,2 km2

• Fylkeshovedstad i Nord-Trøndelag, 

utpekt som administrasjonssenteret i 

nye Trøndelag fylke

• Det tunge handelssenteret i Nord-

Trøndelag

• Landets nest største 

landbrukskommune

• Viktige bedrifter er Nord-Trøndelag E-

verk, Skanskas Husfabrikk, Nortura, 

Norsk Transformator, Felleskjøpet og 

Inntre

• Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag, 

Trøndelag Forskning og Utvikling, 

NIBIO, Nord universitet

Steinkjer



Vi rigger oss i Trøndelag

• Arbeidsutvalg: Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, 

Fylkesmannen i NT, Nord universitet, Nord-Trøndelag bondelag

• Få et best mulig faktagrunnlag for politisk beslutning 

• Trøndelag Forskning og Utvikling  er engasjert for å utrede innen 1.juli: 

– Kvalitet på tjenesteutøvelse 

– Tilgang på relevant kompetanse regionalt

– Konsekvenser for fagmiljø, omstilling og effektivisering, 

– Omstillingskostnader og driftshensyn

• Møter med stortingspolitikere, næringslivet mfl. 

• Kontinuerlig kontakt med dep.

• Møte med statsråd Dale og utrederne i LMD, 28.04 



Viktigste tilbakemelding fra LMD 
(28.04.17) 

- Svært positivt mottatt at Trøndelag står 

samlet om Steinkjer som mulig lokasjon.

Bekymring for om vi i Trøndelag har: 

1.Tilfredsstillende tilgang på relevant 

kompetanse i regionen?  (Landbruk, 

biologiske fag, forvaltning,  økonomi og 

HR, IKT og jus)

2. Tilstrekkelig med bosatte innen bo-

og arbeidsmarkedsregionen 

(pendleravstand) til Steinkjer?

TILSVAR: 



1. Ja – vi har relevant kompetanse

TFoUs foreløpige resultater: 
• Relevant fagområder: jus, landbruk, biologi, skogbruk, 

arealplanlegging, offentlig forvaltning, kulturforvaltning, 

ressursforvaltning, miljø, IKT, økonomi, ledelse 

• Relevant utdanningsnivå: Mastergrad eller høyere

• Eksempel på søkertall på stillinger i Steinkjer med disse kravene:

• Juriststillinger: Generelt mellom 20 og 30 søkere på utlyste stillinger de 

siste to årene. 

– Innen forvaltningsrevisjon: ca 50% lokale (innherred), 30 regionale 

og 20 nasjonale

– Politijurister: ca 10% lokale, 30% regionale, 60 % nasjonale





Framdrift

LMD skal være ferdig med utredningen innen 1. juli.

Videre - Regjeringsnotat => Regjeringskonferanse 

tidligst ca 15.aug.

Politisk vedtak før Stortingsvalget 

Mål vårt er å få synliggjort overfor politisk ledelse at 

Trøndelag og Steinkjer er det beste alternativet som 

lokasjon for hele eller deler av Landbruksdirektoratet. 



www.nationen.no , 1.6.17

http://www.nationen.no/


Strategi og langsiktig tenkning

• Partnerskap mellom LMD og regionen for å styrke 

forskningsaktiviteten ved Nord universitet

• Steinkjer skal utvikles som ett av fire regionale tyngdepunkt i 

NIBIO – regionen understøtter med stipendiatstillinger

• Trøndelag eneste sted som er eksplisitt nevnt i forbindelse med 

mulig utflytting av Landbruksdirektoratet

• Klyngeutviklingsprosjektet ARENA SKOG

• Mære landbruksskoles arbeid som FoU-arena og med 

landbrukets klima- og energisenter - statsbudsjettet

• Nord universitet og Innovasjonscampus Steinkjer med 

landbruksklyngen som én av bærebjelkene
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Kvalitet på tjenesteutøvelse og 
tilgang på relevant kompetanse regionalt

Kunnskapsoversikt og hovedtrekk

• Har mange lokale 
arbeidsplasser med krav til 
høyere utdanning innen 
kompetanseområder: 
Landbruk, forvaltning,  
økonomi og HR, IKT og jus

• Har relevante regionale 
høyere utdanninger innen 
landbruk og naturforvaltning, 
økonomi og administrasjon, 
IKT og ledelse

Kilder: 
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-
rapport 2017:10.
Steinkjer som administrasjonssenter. Rambøll (2013)
Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter 
av endringer i fylkeskommune og regional 
statsforvaltning. TFoU-rapport 2015:13.
Sæther, B og Haugum, M (2012). Lokal og regional mat. 
Oslo: Akademika. Side 186-189.
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Tilgang på relevant kompetanse regionalt

Relevante lokale utdanninger

Nord Universitet Steinkjer utdanner årlig:

20 ba.-grader i husdyr og landbruk
20 ba.-grader i utmark og naturforvaltning
40 ba.-grader i økonomi og adm., regnskap 
og revisjon
30 mastergrader MPA
30 mastergrader MBA
30 ba.-grader i IKT og mediefag 
(Senter for fremragende utdanning -
EXcITEd)

Kilde: Database for høyere utdanning, DBH



Kommunikasjoner

• 25 minutt til Verdal, 75 minutt  til Værnes, 105 minutt til Trondheim med 

bil, litt lenger med tog

• Steinkjer – Trondheim: togavgang hver time eller halvtime

• Namsos – Steinkjer - Trondheim: bussavganger hver time

• Direkte og hyppige avganger med fly fra Værnes til alle store flyplasser

• Viktige samferdselsprosjekt reduserer reisetidene i årene som kommer:

– Elektrifisering av Trønderbanen starter høsten 2017

– Nye Veger AS starter stor utbygging av E6 Ranheim – Åsen i 2019

– SVV planlegger for utbygging av strekningen Åsen - Steinkjer
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Pendling i Trøndelag



Hovedbudskap

• Steinkjer og Trøndelag et tyngdepunkt for landbruk og 

landbrukskompetanse i Norge

• Pågående satsinger knyttet til landbrukskompetanse vil bidra til å 

forsterke og utvikle dette tyngdepunktet

• Steinkjer er – også forankret i KMD – utpekt som Trøndelags 

administrasjonssenter

• Steinkjer og omegn har mange ulike kompetansemiljø for høyt 

utdannende folk, og disse rekrutterer jevnt over godt 

• Dagens reisetider og arbeidet med å redusere disse ytterligere gjør 

Steinkjer til en del av en omfattende og attraktiv bo –og 

arbeidsmarkedsregion med gode kommunikasjoner 

• Trøndelag står samla bak Steinkjers kandidatur




