
- Sammen for en sterk region

Status november 2021

Neste steg for å etablere en 
satsing på å tiltrekke og beholde 

talenter



“Talent, not capital, will be the key 
factor linking innovation, 
competitiveness and growth in the 
21st century."

Klaus Schwab 
Founder and Executive Chairman
World Economic Forum

VIKTIGHETEN AV TALENT/ARBEIDSKRAFT – STØRRE ENN 
NOENSINNE

Future Place
Leadership™



Mangel på arbeidskraft/kompetanse?

Hvordan kan man løse dette?

1. Utdanne flere / vri utdanningsvalg

2. Få flere studenter med relevant 
kompetanse til å ta jobb i regionen 
etter studier

3. Importere arbeidskraft

4. Redusere utenforskap – få flere inn i 
arbeid

«Frem mot 2030 kommer Norge til å trenge 66 
prosent flere arbeidstakere med IKT-utdannelse. I 
dag må mye kompetanse hentes utenfra –
gjennom arbeidsinnvandring og tjenesteimport. 
Spisskompetanse er særlig etterspurt, men tar lang 
tid å utvikle gjennom utdanningssystem og 
arbeidserfaring».    Digital Norway



The talent shortage is 
widespread and global… 

45 per cent of 40 000 employers 
globally have difficulties in finding 
staff with the right skills. 

Attracting talents is a good 
investment for society..

Average expat family adds ≈ € 
255.000 to DK economy. 

Lack of talents hampers firm 
growth… 

No 1 reason why firms hold back 
investment & turn down offers   

..so is talent retention. If Cph retains all international talents 
6 months longer = economic benefits 
of 850 MEUR

Talent attraction and retention in numbers

Future Place
Leadership™



STED BETYR NOE– MER ENN FØR..

“Fifteen years ago, 80 percent of people said 
they chose the company before the city” 

Today, 64 percent choose the city before they 
choose the company or the job”. 

Charles Landry







Det er på tide 
at Trondheims-
regionen får et 
Talent 
Attraction 
Management 
Program!

• Mål
➢ Få i gang et permanent program for å 

tiltrekke og beholde talenter i 2022/2023

➢ Med ressurser og forutsetninger til å sikre 
regionen en fair posisjonen i konkurransen 
på den internmasjonale Talent arenaen

• Start with a portefølje av pilot prosjekter i 
2021/22 
✓ Bygge oppmerksomhet og engasjement fra 

viktige «Stake holders»

✓ Start forbedringer på de mest kritiske 
områdene (hvor vi kan få raske effekter)
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Mål og aktiviteter

2021

2022

2023

2024

2025

Kjøre piloter

❖ Pilot Web Portal V1
❖ Pilot Ambassadør 

Program

Forberede TAM 
etablering

TAM 
organisasjon i 
drift

Optimalisering

Høste fruktene

✓ 50% more recruitments
✓ 50% of spouses get job within 6 

mnths
✓ Student retention rate up by 25%
✓ Company satisfaction rate with 

TAM services > x%
✓ Talents stay 12 months longer 
✓ Visits to web portal increases 20% 

year on year

Utvikle et business case for 
TAM organisering
➢ Engasjere relevante aktører
➢ Skape oppmerksomhet og 

engasjement
➢ Utvikle organisering og 

forretningsmodell



TAM Webportal 
v1.0

«Trondheim Tech 
Ambassador»

TAM Business case

Leverandør av pilot (V1.0) av 
Webportal valgt etter anbudsprosess 
(Mustasj)

Design- og utviklingsprosess godt i 
gang

Klar for lansering medio desember

20 ambassadører rekrutteres – ulike 
profiler 25-35 år

Rekrutteringsstrategi og 
kommunikasjonspakke etablert

Søknadsbasert opptak

Lanseres når Webportalen er klar, dvs
fra januar ->

Eventprogram for ambassadørene 
under utvikling

De første historiene fra ambassadørene 
våren 2022.  Vises fra webportalen.

I oppstartsfase

Samtaler og workshop med 
sentrale aktører i desember 
/januar

Fokus på de viktigste oppgavene 
for å tiltrekke og beholde talenter

Hvordan få tilstrekkelig med 
kapasitet/ressurser

Hensiktsmessig organisering

STATUS DELPROSJEKTER 2021
På veien til et varig program for å tiltrekke og beholde talenter





Press Release (forslag)

Greater Trondheim Region launches a global talent ambassador programme

Trondheim xx (partner orgs) are proud to announce the launch of a global talent ambassador
programme in Trondheim. More than 20 carefully selected non-local talents living, studying and
working in the region will be awarded an honorary title of “Trondheim Talent Ambassador” and
become storytellers of "why Trondheim” to convey the opportunity to study, work and live in the
region to like-minded international peers.

Says program manager XX: ”We are very excited to launch this initiative and work directly with key
stakeholders and non-local talent on promoting our region while sharing stories of the value
nationwide and international talent can give to our society and region. We look forward to the
dialogue, co-creation and fun we will have directly with the non-local talents already here. First and
foremost though we welcome the initial opportunity to thank them for being here and recognize them
as outstanding individuals.”

The goal is to provide a win-win relationship, where the global talents feel appreciated and get value
from the programme through personal branding, competence development, access to key decision
makers and fun activities, while the region in return benefits from peer to peer marketing activities
utilizing the voice and story of the ambassadors.

The programme is taking applications from non-locals, who have been living, studying or working in
Trondheim for at least one year.



Avslutningsvis

➢ Et tilknyttet tiltak – beholde talenter etter endte studier





20 teknologiselskaper 

Sammen om å synliggjøre fantastiske 
jobbmuligheter

Sammen om >100 sommerjobber





Var enig eller svært enig i at de 

oppdaget flere av de 20 bedriftene 

for første gang

87,2%

Visninger i Sosiale Medier 

Markedsføringskampanjen
123.357


