
- Sammen for en sterk region

Status April 2022
ETABLERING AV EN SATSING FOR Å TILTREKKE OG 

BEHOLDE TALENTER TIL REGIONENS 
TEKNOLOGISEKTOR

(Talent Attraction Management)



TAM Webportal 
v1.0

«Trondheim Talent 
Ambassador»

Business case

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

Informasjonsside (engelsk) – gi 
praktisk og nyttig og inspirerende 
informasjon – jobbe og leve i TRREG

Satt i produksjon 02.03.2022 (Soft 
launch)

20 ambassadører 
rekrutteres – ulike profiler 
25-35 år

Søknadsfrist 29.4

Lanseres i sosiale Media 

Oppstartsmottakelse 02.06 
– Storsalen Trondheim 
Rådhus

Identifisere de viktigste 
oppgavene for å tiltrekke og 
beholde talenter

Etablering av en 
satsing/virksomhet

Hensiktsmessig organisering
og ressurser

Budsjett og finansiering

STATUS DELPROSJEKTER 2021/2022
På veien til et varig program for å tiltrekke og beholde talenter

https://workintrondheim.no Trondheim Talent Ambassador

https://workintrondheim.no/
https://workintrondheim.no/living-in-trondheim/nice-to-know/trondheim-talent-ambassadors


Den “røde tråd”

1. Sense of urgency 
2. Våre konkurrenter i Norden er aktive
3. Her er den økonomiske verdi hvis vi gjør noe
4. Vi vet hva vi skal gøre (Forprosjekt)
5. Her er aktivitetene
6. Slik ser partnerskabet ut
7. Og her er budsjettet



Kampen om arbeidskraft, 
kompetanse og talent er 

prioritet no 1
(a Sense of urgency)



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 ikke nok å ansette
studenter/nyutdannede – vi trenger

spesialister og seniorkompetanse for å få 
den utviklingen vi ønsker og de er krevende 

å få tak i»

Gunnar Nordseth, CIO og gründer, Signicat AS



3,500 
International students 

from 119 countries

Tilgang på internasjonale talenter er viktig 
for bedrifter i vår region. Eksempler

53%
International
Employees

7%
International
Employees

34%
International
Employees

43 % av Phd kandidater

64 % av Postdok
22 %  i professor stilling

90 nationalities

75
Nationalities

employed



«Vi er nødt til løse «the spouse problem» –
jobb og integrering for ektefelle/partner –

ellers mister vi for mye kritisk kompetanse»

Kjetil Sørensen, Country Manager, Arm Norway



Våre konkurrenter i Norden 
er aktive



Oslo tiltrekker seg talenter



Future Place
Leadership™



Future Place
Leadership™

Will talent + family campaign 

be the new norm?

https://talentcall.fi/


Future Place
Leadership™







God forretning hvis vi gjør noe



Effekter – hva kan vi oppnå

• Får tak i flere dyktige medarbeidere som de har behov for
• Internasjonalt mangfold styrker internasjonal konkurranseevne
• Får bistand til å promotere regionen som attraktivt sted å jobbe
• Får bistand til å forbedre betingelsene for å jobbe og bo i regionen

For bedriftene

• Et sterkere og mer vekstkraftig næringsliv
• Høyt kvalifiserte utenlandske arbeidere bidrar netto positivt til 

kommune- og fylkesøkonomi
• Økt tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft i egen virksomhet
• Styrket posisjon for NTNU og SINTEF m.fl – regionens ubestridte fortrinn

For det 
offentlige

• Styrket innovasjonsevne gjennom mangfold av de dyktigste folkene
• Et mer internasjonalt arbeidsliv gjør regionen mer internasjonalt synlig
• Et mer internasjonalt arbeidsliv øker regionens attraktivitet
• Styrket tilgang på talent gjør regionen mer attraktiv for investeringer
• Færre selskaper flytter eller outsourcer

For regionen



Eksempel på effekter – den offentlig 
økonomien
⮚ Scenario: WorkinTrondheim bidrar til at regionen klarer å rekruttere 50 

flere høyt utdannede utlendinger pr år og beholder 50 flere pr år

Kilde: Højtuddannede indvandrere er en god 
forretning for Danmark

Scenariet vil kunne gi nettobidrag på 13,8
mill. kroner pr år til den offentlige økonomien

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/12/hojtuddannede-indvandrere-er-en-god-forretning-for-danmark2/


(Foreløpig budsjett 
WorkinTrondheim)

450 MNOK pr år

6-8
MNOK

En enkelt strategisk 
rekruttering kan potensielt få 
frem en Unicorn

? Mrd NOK

Færre selskaper flytter fra 
regionen

? MNOK pr år

Nettobidrag til offentlig 
økonomi (kommune, fylke)

13,8 MNOK pr år

Økt omsetning i tech selskapene 
pga bedre talenttilgang (+1,5 %)

Potensielle effekterInvestering/Årlig kostnad



Vi vet hva behovet er



Gjennomført forprosjekt 2020

Intervjuet 30 
internasjonale talenter

Intervjuet 20 bedrifter

Studert andre regioner

POTENSIALE FOR Å BEHOLDE FLERE –

FOR MANGE FORLATER REGIONEN

REGIONEN OPPFATTES SOM 

ATTRAKTIV AV MANGE, MEN LITE 

SYNLIG ARBEIDSLIV

KOORDINERING OG SAMHANDLING MÅ 

TIL – OPPGAVENE MÅ LØSES I 

FELLESSKAP



Foreign Talent Journey Map

Talents can be working adults, students or family that 
coming to work and study. they are excited to explore
Norway 

Expectations
• To settle in fast
• To adapt and integrate
• To build a new life

Pre-Arrival Arrival Adaption Integration Departure

Experience Neutral

Negative

Very Negative

Official paper work
Apply and obtain an ID-card / visa /  
resident permit is stressful for some.
Info in English but some forms in
Norwegian only.
Requirement  and notarization not 
clear for some countries (EU/EEA)

Satisfaction with authorities
SUA office is efficient
Some countries citizens need to run 
few places for Immigration, Tax 
office and Police.

Finding accommodation
Finding a place is easy
Rental process is stringent for 
Foreigner (security deposit)

Reason for coming
The desire to work / study abroad
A suitable job offer is found
Trailing  spouse / partner
A suitable course is found
Other countries were also considered 
but Norway replied first
Safe country
Beautiful nature

Searching for info about Trondheim
Info in Social media and Google
Limited info online

Experience with recruitment
Job search info mainly n Norwegian
After job offer, communication is 
professional
Hard to get job without speaking 
Norwegian
Recruitment process is slow

Satisfaction with public / services
Access to healthcare services for kids 
(due to delay in ID card)
Delayed in ID-card caused bank
Account set up (salary delay)
General public service info is avail in 
English but  details and forms are in 
Norwegian only
Long waiting list in international 
Schools and local kindergarten

Integration support
Support from university is good
Support from relocation Agent paid by 
Employer is good but only  initial stage
Most employers offer admin support
Some employers are unfamiliar with  
The legislation

Satisfaction with adaptation services
Not aware if there is any integration
Program
Some need to pay for language course

Attitude towards foreigners
Warm and welcoming to foreigners 
once they know you
Colleagues from work are helpful
Getting support from international 
community
Making friends with locals are difficult
Language is a barrier

Work & career
No issue for ICT professionals
Very hard for non ICT
Speaking Norwegian will open more 
Doors 
Competent Spouse / partner  in non ICT 
hard to pursue a career here.
No clue about the job market
Network is the best way to get job but 
Its extremely hard for foreigners with
Narrow circle.

Reason to leave
Life changes
Better offer / opportunity elsewhere
Family issue
Partner / family experiences difficulties

Desire to stay
Tend to stay longer if things work out 
well
Those who left wish to return one day or 
stay connected

Tips for others
Super work life balance
Small town and close to nature
Good to raise kids here
People are friendly
Local Norwegian are reserved and 
difficult to integrate
Cost of living is high
Don’t come if you don’t have ICT 
Qualification
Weather is harsh during winter
Some bureaucracy  to go through

Yeah!! I am 
going abroad

Life is 
fantastic!

Oh no….. What will 
happen?

I want to 
go home! I am doing 

GREAT!

Very positive

Positive



Her er aktivitetene –
Etablering av 

WorkinTrondheim



Business case: aktiviteter i WorkinTrondheim
Eksempler Tiltrekke

• Bistå bedrifter og akademia med å utvikle og 
vedlikeholde god informasjon om å jobbe i 
regionen

• Utvikle en posisjonering internasjonalt, skille 
oss ut

• Synliggjør arbeidsmarkedet – etablere en 
regional jobbportal (engelsk)

• Bistå bedrifter og akademia og regionen med 
gjennomføre felles rekrutterings- og 
profileringskampanjer/prosjekter

• Etablere og vedlikeholde en pool av 
internasjonale talenter som er interesserte/ 
nysgjerrige på Trondheimsregionen

• Bistå bedrifter og akademia med å forbedre og 
utvikle byråkrati, prosesser og samhandling 
(arbeidstillatelser, internasjonale skoler/bhg, 
sosial integrasjon, nettverk++)

Beholde

• Bistå bedrifter og akademia med å lage gode 
programmer som skaffer jobb til partnere – 2 
karriereløsninger

• Bistå bedrifter og akademia med å skape gode 
nettverk som bidrar til profesjonell og sosial 
integrasjon i lokalsamfunnet

• Bistå bedrifter og akademia med å 
synliggjøremangfold og muligheter for 
karriereutvikling i regionen

• Forbedre tilgangen til språkopplæring, redusere 
priser.

• Gjennomfører kurs og seminarer om hvordan bli 
integrert i det lokale samfunnet og arbeidslivet

• Karriererådgivning om arbeidsmarkedet og det 
å leve i regionen, søke jobb, CV etc.

• Tips om hvordan finne bolig, skoler

Hva kan Work in 
Trondheim bidra med? 



DETTE ER OPPGAVER AV 
STOR BETYDNING OG SOM 
IKKE HVER ENBKELT AKTØR 

KAN LØSE ALENE



Organisering og partnerskap



OFFENTLIG - PRIVAT SAMARBEID

Trondheimsregionen, 

Fylkeskommune, enkeltkommuner, 

NAV, SUA, ++ ,Nærings- og arbeidsliv

ORGANISERING
Organisasjonsmodell, eierskap og 

vertskapsorganisasjon

FINANSIERING
Offentlig og privat grunnfinansiering 

+ tjenestesalg og prosjekter



Vertskapsorganisasjoner - alternativer

Etableres i egen 
organisasjon

Etableres inn som en del av/ tilknyttet 
virksomhet eller prosjekt

Etableres inn som et 
prosjekt

⮚ Krav/ønske om kjernekompetanse

⮚ Krav/ønske om integritet – legitimitet - oppslutning

⮚ Muligheter for finansiering

⮚ Mulighet for å sette opp de nødvendige samarbeid med andre aktører

⮚ Synergier og samarbeid

Hva legges til grunn for vurdering og valg?



Og her er budsjettet…



Budsjett (foreløpig scenario)
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Budsjett – Driftskostnader
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Antall ansatte

Ambisjonsnivå = høyt – behov tydelig!

Nødvendig gjennomføringsevne/kraft – internasjonal konkurranse

Privat – offentlig samfinansiering



FINANSIERING

50/50 SAMFINANSIERING OFFENTLIG - PRIVAT

ERFARINGER INTERNASJONALT:

AMBISJON (OVER TID):

HØYERE OFFENTLIG ANDEL I STARTEN (TYPISK 85%) –
BYGGE TILLIT OG FÅ PÅ PLASS DE EFFEKTIVE TJENESTENE 
FOR ARBEIDSLIVET

TYPE FINANSIERING
OFFENTLIG GRUNNFINANSIERING – BEVILGNING
PRIVAT GRUNNFINANSIERING – MEDLEMSSKAP/SPONSOR
SALG AV TJENESTER – KAMPANJER, TALENTPOOL, JOB 
BOARD ETC
PROSJEKTFINANSIERING – SPOUSE PROGRAM, SPRÅK, 
NETVERKK



Gjenstående arbeid

⮚ Ferdigstille forretningsmodell

⮚ Ferdigstille forslag til organisering, budsjett og finansiering

⮚ Verifisere konsept med aktører i arbeidslivet -
deltakermotivasjon



Takk for oppmerksomheten!


