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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 09.09. 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse:                                                       Dato 05.09. 2022  
 

Sted: Rådhuset, Møterom A 

Tidsrom: 09.09.2022, kl 08.30 – 11.30  

Innkalt: Christian Haugen NiT, Eileen Brandsegg Bylivsutvikling AS.   
Næringsråd:  Berit Rian, Jon Uthus, Anna Cesilie Brustad Moe, Ståle Vaag, Toril Nagelhus Hernes, 

Øyvind Skogvold, Petter Lindseth, Ingvill Kvernmo, Morten Wolden, Kristian Dahlberg 
Hauge, Alf Petter Tenfjord, Kirsten Indgjerd Værdal og Stein Ivar Strøm.  

Sekretariat:  Bård Eidet. 
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28/22 Trondheim.com – portal for felles profilering  
29/22 Bocuse d’Or 2024 – muligheter og planer 
30/22 Møteplan for 2023 
31/22 Statusoppdatering 
32/22 Eventuelt 

 

 

NR 23/22 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

NR 24/22 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 09.03.22  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 
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NR 25/22 Presentasjon av Verdiskapingsstrategien. 

     

Sak:  Den nye Verdiskapingsstrategien ble vedtatt i Regionrådet i juni. I og med at det 
forrige Næringsrådsmøtet ble avlyst fikk ikke Næringsrådet tatt den siste 
gjennomgangen før endelig vedtak, men den har vært diskutert i såpass mange 
omganger at det er liten grunn til å tro at det ville dukket opp endringsforslag. 
 
Nå står det viktigste i enhver plan for tur – gjennomføringen. Alle kommunene vil lage 
sin egne handlingsplaner, og det blir viktig framover å avklare hva som skal være 
felleskapstiltak i Trondheimsregionen, og hvordan de andre aktørene skal involveres. 
Ikke minst fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør, som kjent var det en 
av forutsetningene for å legge oss tett opp mot fylkeskommunens 
verdiskapingsstrategi at fylkeskommunen var villig til å diskutere 
partnerskapsmodeller i gjennomføringen.  
 
Berit Rian vil presentere Verdiskapingsstrategien som et oppspill til en diskusjon om 
gjennomføring. Selve strategien finner dere her: 
https://trondheimsregionen.no/verdiskapingsstrategi/ 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 
 

NR 26/22 Oppdatering på Trondheimregionens ERG-prosjekt. 
 

Sak:  Som Næringsrådet kjenner til har Trondheimsregionen et eget ERG-prosjekt. 
Bylivsutvikling AS v/ Eileen Brandsegg er prosjektleder for prosjektet. Aktiviteten er 
høy, både i vårt prosjekt og i hovedprosjektet, og det er naturlig med en oppdatering i 
Næringsrådet. Eileen Brandsegg vil presentere status i møtet. 
 
For å rekapitulere har prosjektet tre satsingsområder: 
1.Prosjektleder for å ivareta og koordinere Trondheimsregionens sin plass i ERG 
2. Bygge internasjonal og nasjonal synlighet som matdestinasjon med merkevaren 
Home of Nordic Flavours, gjennom disse aktivitetene: 

• Konferanse(r) 
•  Internasjonal og nasjonal pressedekning 
•  Fyrtårnsarrangement mat 

3. Styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon og markedsplass: 
• Bedre samarbeid lokalprodusenter – restauranter.  
• Stimulere til mer samarbeid med forskningsinstitusjonene. 
• Styrke koblingen mat – reiseliv. 

  
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

https://trondheimsregionen.no/verdiskapingsstrategi/
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NR 27/22   Oppdatering på Talent Attraction Management – diskusjon om veien videre. 
 

Sak:  Arbeidet med TAM har god progresjon. Prosjektleder hos NiT leverte rapport for de 
to delprosjektene webportal og ambassadørprogram, og et business case/forslag til 
hovedprosjekt i juni. Regionrådet i juni fattet dette vedtaket: 
Regionrådet stiller seg bak anbefalingene i rapporten, og ber daglig leder jobbe videre med 
finansiering og organisering. 
 
Rapportene for de to delprosjektene viser at de har blitt gjennomført etter 
forutsetningene, men at innføringen av ambassadørprogrammet vil kreve ut 2022 før 
det er på plass. De er gjennomført innen budsjett, men med betydelig større 
egeninnsats fra NiT enn opprinnelig forutsatt. Se vedlegg 2 for en lettfattelig 
gjennomgang. 
 
Forslaget til business case/hovedprosjekt er viktig og krevende (se vedlegg 3). 
Budskapet fra næringslivet er helt tydelig: Behovet for kompetent arbeidskraft er det 
viktigste nå. Det betyr at det må jobbes på mange fronter:  

• Med å få mer av arbeidsstyrken inn i det ordinære arbeidslivet 
• Med å beholde og utvikle den nåværende arbeidsstyrken. 
• Med å beholde en (enda) større del av studentene i regionen. 
• Med å bygge attraktivitet for å tiltrekke seg talenter. 
• Med å synliggjøre og profilere vår attraktivitet. 

Ingen av disse punktene er i seg selv tilstrekkelig, det må jobbes med alle samtidig.  
 
TAM-prosjektet foreslår organisering og finansiering for å få opp en målbevisst 
satsing på å tiltrekke og beholde internasjonale talenter i regionen. Bakgrunnen for 
en slik satsning er at kampen om talentene er avgjørende for hvordan regioner gjør 
det i den globale konkurransen framover, og at en kombinasjon at 
stedsmarkedsføring og bedriftsmarkedsføring blir nødvendig i tida framover. Vi vet at 
for femten år siden svarte 80% at de valgte bedriften foran byen/regionen, mens det 
nå er 64% som velger byen/regionen før bedriften. Det er markant forskjell, som gjør 
at det må tenkes nytt om profilering/attraktivitet.   
 
Rapporten er tydelig på at det ikke er nok å bare tiltrekke seg ny arbeidskraft, det må 
jobbes like kraftfullt med å beholde den (internasjonale) arbeidskraften som er her i 
dag, ikke minst det å gi mulighet for arbeid og et godt liv for begge i et par. Dette er 
god både bedriftsøkonomi og offentlig økonomi. Selv om forslaget til satsning har sitt 
utspring i Trondheim kan den oppskaleres til hele Trøndelag. Finansieringen må være 
et offentlig-privat samarbeid, men der det offentlige må regne med å ta en større del 
av kostnadene i en to-årig oppstartsperiode. 
 
Forslaget munner ut i disse anbefalingene: 

• Satsingen WorkinTrondheim etableres som et offensivt offentlig privat 
samarbeid 

• WorkinTrondheim etableres i 2 faser; utviklingsfase på 2 år og oppskaleres 
deretter til fremtidig drift   

• WorkinTrondheim etableres i utviklingsfasen med ansettelse/innleie til 
administrasjonen i Trondheimsregionen – 2 årsverk  
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• Etter utviklingsfasen på 2 år skaleres virksomheten opp fra 2 til 5 ansatte. 
Aktiviteten kan da legges i et eget opprettet selskap /virksomhet eller flyttes 
til en annen organisasjon dersom det viser seg hensiktsmessig for å få større 
effekt av satsingen. Trondheim Tech Port kan da være et alternativ. 

 
Det foreslåtte budsjettet er på 3,5-4,0 mill de første årene, hvorav i underkant av 2 
mill er tenkt som offentlig bidrag. Deretter stigende til ca 6 mill, men med omtrent 
uendret offentlig finansiering. 
 
Daglig leder har ingen problemer med å stille seg bak vurderingene og anbefalingene i 
rapporten. Behovsanalysen er konkret og tydelig, forslagene fornuftige og 
nødvendige, og den foreslåtte ressursbruken krevende og ambisiøs – men 
antageligvis på det nivået som er nødvendig. Satsingen tar primært utgangspunkt i 
rekruttering av ingeniører, men kan også brukes til andre yrkesgrupper, også til 
kommunenes eget behov for arbeidskraft.  
 
For å få dette opp og stå må det er bredt partnerskap til. Det vil ta tid og være 
krevende, og det som vil gjøre det ekstra krevende er at Trondheimsregionen ikke har 
den økonomiske bæreevnen til å ta et hovedansvar, som ville være naturlig. I første 
omgang må det diskuteres med Trøndelag fylkeskommune, og da som en del av 
diskusjonen rundt en eventuell partnerskapsavtale, og med Trondheim kommune. En 
mulig løsning er finansiering fra Trondheim kommune for aktiviteten høsten 2022, så 
kan Trondheimsregionen eventuelt ta et større ansvar fra 2023, hvis forslag om økte 
medlemsavgifter blir vedtatt.  
 

 

Vedlegg 2: Rapport. 
Vedlegg 3: Forslag til business case. 
 

Forslag til vedtak:    
 

                   Saken legges fram for diskusjon. 
 
 

NR 28/22 Trondheim.com – portal for felles profilering. 
 

Sak: Denne saken er en oppfølging av rapporten om «Profilering av Trondheim og 
Trondheimsregionen». Rapporten tok utgangspunkt i at profileringen av Trondheim 
og Trondheimsregionen er preget av fragmentering, ingen felles plattform og for 
lite kraft. Kort fortalt viste rapporten at dette i de aller fleste byene har en regional 
organisering, og at de som lykkes best har greid å samle arbeidet i større kraftfulle 
enheter. Rapporten anbefaler at det etableres et felles, nasjonalt og internasjonalt 
profileringsarbeid for Trondheimsregionen, der Trondheimsregionen bør ta 
prosjektleder-rolle, og at trondheim.com brukes til profilering av Trondheim og 
Trondheimsregionen inkludert bruk av den nye merkevarestrategien. 
 
Nettstedet trondheim.com har potensial til å utvikles til å bli en strategisk viktig 
inngangsport for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen nasjonalt og 
internasjonalt, og hvem som skal ta utviklingsjobben. Trondheim.com eies og driftes 



 

Næringsråd 09.09. 2022 
 

i dag av Trondheim kommune, men det er ikke redskap for å kommunisere om 
Trondheim kommunes egen virksomhet, derfor er det heller ikke naturlig at den 
driftes som en del av det interne kommunikasjonsarbeidet i Trondheim kommune. 
For Trondheim kommunes egen virksomhet benyttes kommunens ordinære 
nettsted. 
 
Bystyret i Trondheim behandlet i august en sak om trondheim.com med dette 
vedtaket: 
1. Bystyret vedtar at nettstedet Trondheim.com utvikles til å bli den sentrale 
portalen for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen nasjonalt og 
internasjonalt.  
2. Bystyret bevilger NOK 2 millioner kroner fra Næringsfondet for å utvikle en ny 
portal, med innholdsproduksjon og drift.  
 
Arbeidet med å gjøre nettstedet til å bli en felles digital plattform på norsk og 
engelsk for alle som har, eller vurderer, en eller annen tilknytning/aktivitet/ærend i 
Trondheim og/ eller Trondheimsregionen. Målet er å bygge, synliggjøre og 
markedsføre nettstedet som det naturlige stedet å skaffe seg informasjon om hva 
som rører seg i Trondheim og/eller Trondheimsregionen. Det defineres som et 
toårig prosjekt, det det under prosjektperioden skal vurderes hvem som skal ha det 
langsiktige driftsansvaret. Prosjektet tar også over driften av Facebook-siden 
Trondheim By.  
 
Næringsrådet inviteres til å komme med innspill på hvordan dette arbeidet skal 
gjøres for å nå målene best mulig, og i en bredere forstand være med på å diskutere 
hvordan vi skal profilere byen og regionen framover. 
 

Forslag til vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 
 NR 29/22 Bocuse d’Or 2024 – muligheter og planer. 

Sak: Som kjent har NiT, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune blitt tildelt 
arrangementet Bocuse d’Or Europe i 2024. Dette gir muligheter til ytterligere kraft til 
den matsatsingen vi nå er midt inne i. NiT vil være prosjekt leder og Berit Rian vil 
presentere søknaden og hvilke muligheter som vil ligge i det.  
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 NR 30/22 Møteplan 2023 – valg av møtedag. 

Sak: Næringsrådet har i 2022 blitt arrangert både på onsdager og fredager, og det er 
ønskelig med en avklaring fra Næringsrådet hvilken dag som passer best.  
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Forslag til vedtak:  
 
 Saken legges fram for diskusjon. 

 
 
NR 31/22  Statusoppdatering 

 

Sak:  
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

 
NR 32/22  Eventuelt  

 

Sak:   
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 09.03.2022 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 16.03.2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset 

Tidsrom: 09.03.2022, kl. 12.00 – 15.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Stein Ivar Strøm, Toril Nagelhus Hernes, Even Ystgaard, 
Petter Lindseth, Morten Wolden, Kristian Dahlberg Hauge, Alf Petter 
Tenfjord, Jon Uthus, Ingvill Kvernmo, Håkon Kibsgaard Jordet.  

Fraværende: Kirsten Ingjerd Værdal, Ståle Vaag, Berit Laanke, Tord Lien,  
 

 

  
  

 Saksliste 
12/22 Konstituering av møtet 
13/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 
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15/22 Presentasjon av kapital-rapporten fra Investinor 
16/22 Presentasjon av rapport fra Impello over Mikroelektronikk- og 

kommunikasjonsteknologiselskaper i Trøndelag. 
17/22 Oppdatering på Talent Attraction Management – diskusjon om veien videre 
18/22 Trøndelag fylkeskommune sin rolle i gjennomføringen av Verdiskapingsstrategien, mulige 

partnerskap med Trondheimsregionen 
19/22 Trondheim kommune sine planer for bruk av Næringsfondet 
20/22 Smart Mobility Norway 
21/22 Statusoppdatering 
22/22 Eventuelt 

 

NR 12/22 Konstituering av møtet.  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

 

NR 13/22 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 26.01.2022 godkjennes. 
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NR 14/22 Presentasjon av Trondheim sitt nye City Brand 

  Stian Bugten fra Anti AS presenterte. Et City Brand er mye mer enn en logo, uttrykker 
byens DNA, og hvilken retning byen skal ta. En merkevare med sjel. Besøkende er på 
jakt etter autentiske opplevelser. Become Trondheim. 
Oslo: Egen side hvor den visuelle profilen kan brukes av alle til å lage egne 
presentasjoner.  
 

 Fra møtet:  - .  

             Vedtak:   
                   Saken utsatt.   
 
 

 

NR 15/22 Presentasjon av kapital-rapporten fra Investinor. 

 
Presentasjonen av selve rapporten utgikk. Berit Rian presenterte de forskjellige 
initiativene om tidligfase-fond. 

 

Fra møtet:  - .  
 

             Vedtak: 
                 Næringsrådet tar saken til orientering . 

 
 
 
 

NR 16/22 Presentasjon av rapport fra Impello over Mikroelektronikk- og 
kommunikasjonsteknologiselskaper i Trøndelag. 
 
Christian Hemmingsen Innovasjon Norge presenterte rapporten  

Fra møtet:  • Burde dette være en del av verdiskapingsstrategien? 
• Vi burde ha invitert alle bedriftene som nevnes i rapporten 
• Vi må lytte til hva selskapene hva mener de mangler, feks kompetanse. Høre 

på hva de sier som gruppe. Hvor er flaskehalsene fremover. 
  
 

                        Vedtak:             
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 17/22 Oppdatering på Talent Attraction Management (TAM) – diskusjon om veien videre. 
 
Christian Haugen, NiT, innledet 

 

Fra møtet:  -    

                             

                       Vedtak:  
                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 

 

NR 18/22 Trøndelag fylkeskommune sin rolle i gjennomføringen av Verdiskapingsstrategien, 
mulige partnerskap med Trondheimsregionen. 
 
Even Ystgaard og Birgitte Dillan innledet. 
 

  

Fra møtet:  - Trondhemsregionen og fylkeskommunen må sette seg ned sammen.  
- Må ha ekstremt fokus på rekruttering. Skriket etter arbeidskraft er høyt 

og kan vi ikke vente på høringsrundene, ting må settes i gang nå  
- Jobben som gjenstår er å bli transparent i forhold til hverandre, hvordan 

vi jobber internt for å realisere strategien.  
- Hvor skal vi legge inn vår innsats for at det skal gjøre en forskjell. Viktig at 

vi i det offentlige stiller oss dette spørsmålet. Ikke stikke fingrene borti 
der det ikke trengs.  

  

 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 19/22  Trondheim kommune sine planer for bruk av Næringsfondet. 
 
Kristian Dahlberg Hauge innledet. 

  

Fra møtet:  - Hvordan får vi opp prosjekter som kan gå under næringsfondet?  
- Spørsmål om hvordan fondet kan fylles på 
-  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 20/22 Trondheim kommune sine planer for bruk av Næringsfondet. 
 
Torhild Aarbergsbotten, Proneo, presenterte arbeidet. 

  

Fra møtet:  - Hvordan samkjøre de ulike autonomimiljøene? Kan katapult være en 
løsning? 

- Viktig å gjøre dette prosjektet nasjonalt kjent 
-  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

 

NR 21/22 Statusoppdatering  
 

•   

   

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 22/22 Eventuelt  



- Sammen for en sterk region

Leveranse Rapport
23.05.2022

TILTREKKE OG BEHOLDE TALENTER TIL 
REGIONENS TEKNOLOGISEKTOR

(Talent Attraction Management)



TAM Webportal 
v1.0

«Trondheim Talent 
Ambassador»

Business case

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

Satt i produksjon 02.03.2022 (Soft 
launch )

Vedlikehold, oppfølging og 
videreutvikling nødvendig 

Ferdigstilt

20 ambassadører rekrutteres –
ulike profiler 25-35 år

Søknadsfrist – åpen for søknader

Oppstart høsten 2022 med 
mottakelse i Trondheim Rådhus

Løper ut Q3 2023

Identifisere de viktigste oppgavene 
for å tiltrekke og beholde talenter

Hvordan få tilstrekkelig med 
kapasitet/ressurser

Hensiktsmessig organisering

Budsjett og finansiering

Ferdigstilt – egen rapport

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


Delprosjekt 1 
Webportal Pilot V1.0



Delprosjekt 1 – Webportal Pilot V1
⮚ Anbudsprosess – kontrakt 

signert 18.10.2021.  Mustasj
valgt som leverandør

⮚ Workshop basert utvikling

⮚ Adoptert det nye City Brand 
i designet – som første site
etter Visit Trondheim

⮚ Valgte WorkinTrondheim
som navn 
(avsender/organisasjon og 
domene)

⮚ Mesteparten av tekst levert 
av HvaBehager AS

⮚ Satt live 02.03.2022 –
utviklingstid noe lengre enn 
planlagt



Delprosjekt 1 – Webportal Pilot V1
Videre oppfølging og forbedringer 
(anbefaling)

⮚ Drift & vedlikehold
• Driftes og supporteres av Trreg
• Videreutvikling av innhold
• Det bør gjøres noe med 

presentasjonen av bedrifter
• Bildebruk – synliggjøre mangfold 

(kjønn/etnisisitet/alder)

⮚ Videre utvikling
• Se på en enkel variant av å linke 

til bedrifters jobb/karrieresider 
under Job Oportunities

• Forbedre presentasjon av 
bedriftseksempler

• Mer innhold for bedrifter
• Nytt innhold mer relevans (eks 

nasjonale kilder, lokale nettverk 
og communities)

• Legg til ambassadørvideoer når 
klare

• Kombinere med aktivitet på 
Sosiale Medier



Delprosjekt 2
Ambassadørprogram Pilot



Delprosjekt 2 – Ambassadør Program
⮚ Lanseres fra webprotalen og 

Facebook siden 
WorkinTrondheim
• Forsinket pga lengre utviklingstid 

enn planlagt på webportal

⮚ Lansert medio April – tar i mot 
søknader nå

⮚ Søknadsbasert – på 
Workintrondheim.no

⮚ Oppstart med mottakelse i 
rådhuset – ordfører som vert

⮚ Aktiviteter etter oppstart

⮚ Nettverksaktiviteter med 
regionale næringslivs og 
kulturpersonligheter

⮚ SoMe gimmicks og mindre 
kampanjer
• Storytelling om 

Trondheimsregionen

⮚ Produksjon av innhold til 
webportal og senere kampanjer



Delprosjekt 2 – Ambassadør Program
Videre arbeid og avslutning

⮚ Pilotperiode Q3 2023

⮚ Drifte nettverket og 
historiefortelling

⮚ Evaluere piloten

⮚ Beslutte om programmet 
skal driftes videre etter 
pilotperioden Måned Samling SoMe

August

September Mottakelse 

Rådhuset

Digital Postcard

stories

Oktober Meet-Up#1 –

Trondheimsolistene

Meetup»2 – TBD

Ambassador Videos

November MeetUp #3Round 

Table with 2 CEO’s

Historier

Desember Meetup #4 - TBD



Delprosjekt 3
Business Case TAM

Etablering av Work in Trondheim

Se egen rapport



Oppsummering prosjekt administrativt

⮚ Fremdrift
o Omforent endring av fremdriftsplan – anbudsprosess med påfølgende 

utviklingsperiode påvirket fremdrift av de 2 andre delprosjektene

o Delprosjekt 1 og 2 avsluttes mai 2022, delprosjekt 2 løper ut 2022. 

⮚ Økonomi
o Eksterne kostnader som budsjettert delprosjekt 1.

o Eksterne kostnader for delprosjekt 2 – kan bli noe knapt

o Timeinnsats fra NiT – betydelig høyere enn forutsatt
• Budsjettert egeninnsats NiT – 125 timer

• Faktisk egeninnsats pr 23.05 – 250 timer

• Estimert gjenstående timer ca. 80-100 timer,  grunnet utsettelsen av 
Ambassadørprogrammet.  



Etablert en god 
grunnmur for 

kommunikasjon 
workintrondheim.no

Ambassadørene 
vil skape mye 

engasjement og 
gi mye godt 
innhold til 

markedsføring

Nå har vi et 
business casefor
en satsing som 
må iverksettes

Holde aktivitet –
forbedre innholdet

Videreutvikling – drift 
og skape engasjement 
på SoMe

Utvikle ny og effektiv 
funksjonalitet

Ferdigstille piloten i 2022

Finne finansiering til å 
drifte videre hvis suksess

Bruke ambassadørene på 
nettverksarenaer

Bruke ambassadørene i 
informasjon og profilering

Skaffe politisk tilslutning

Skaffe oppslutning i form av 
finansiering

Etablere WorkinTrondheim

Kjøre første 
rekrutteringskampanje

Bli medlem i det nordiske og 
europeiske samarbeidet innen 
TAM

KONKLUSJONER OG OPPFØLGING





- Sammen for en sterk region

Leveranse rapport 
Businesscase for WorkinTrondheim

23.05.2022

ETABLERING AV EN SATSING FOR Å TILTREKKE OG BEHOLDE TALENTER TIL 
REGIONENS TEKNOLOGISEKTOR

(Talent Attraction Management)



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 gjøre
5. Her er aktivitetene
6. Slik ser partnerskapet ut
7. Og her er budsjettet



Kampen om arbeidskraft, 
kompetanse og talent er 

prioritet no 1
(a Sense of urgency)



«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

«Nav anslår at det mangler 
arbeidskraft som tilsvarer mer enn 
70.000 personer. Det er over 24.000 
flere enn på samme tid i fjor. 

Knappheten på arbeidskraft var høyere 
i vår enn før pandemien.
Utviklingen ses over hele landet og 
innen en rekke sektorer, viser Navs 
årlige bedriftsundersøkelse.»

-NAV, Mai 2022





“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™





Situasjonen akkurat nå -

⮚ Rekordlav arbeidsledighet

⮚ Rekordmange utlyste stillinger – optimisme i arbeidslivet

⮚ Beinhard konkurranse om kompetansen

⮚ Import av arbeidskraft er nødvendig for å fylle kompetansegapene i 
mange sektorer

Samarbeid for å kombinere stedsmarkedsføring (place

branding) med bedriftsmarkedsføring (Employer Branding) blir 

den nye normen i rekruttering av internasjonale talenter! 



Future Place
Leadership™

Overall industry trends

• As access to skilled talent is widely recognized as a catalyst for economic growth; 

cities, regions and countries all over the world are either active of trying to get 

going. Thus strong competition out there! 

• Most place entities are moving away from generic country / region branding 

towards a more career and niche talent segmentation

• Advanced digital promotion platforms already in the market as talent acquisition 

lead generator to companies

• Retention efforts on students and spouses often first action

• One stop shop soft landing – “International house” concept a must have



Future Place
Leadership™

The frequent European market failure

It’s a zero-sum game – everybody is going after the same target groups.

Employers need to address new markets and channels, where they are more unknown.

Places need to enter a new field – where they have limited  experience.

Integration of the individual and the family is key to success and requires public and private 

intervention.



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

Bedrifter i vår region er avhengig av tilgang 
på internasjonale talenter 

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 HAR MANGE FLERE BEDRIFTER MED TILSVARENDE 
BEHOV FOR INTERNASJONALE TALENTER…..

++



«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



Også relevant for offentlige arbeidsgivere!

⮚ Mange kommuner og andre deler av det offentlige arbeidslivet har 
utfordringer med å rekruttere talent/riktig kompetanse

⮚ Mange offentlige arbeidsgivere kan være gode steder å ansette 
ektefelle/partnere til talenter som får jobb i det private næringslivet og 
som kan gjøre at de totalt sett blir her lengre

⮚ Mange eksempler på stillinger i offentlig sektor hvor rekruttering av 
internasjonale talenter er relevant og vanlig i dag

Leger, sykepleiere, hjelpepleiere, lærere, IT-drift, rådgivning, prosjekt, 
kommunalteknikk m.v.

⮚ En satsing på å tiltrekke og beholde talenter til regionen vil også kunne 
støtte det offentliges behov for kvalifisert arbeidskraft



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



Effekter av å beholde talenter –
Eksempel fra Danmark

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

Danmark/København holder posisjonen som «best i klassen» i arbeidet med å tiltrekke og beholde talenter



(Foreløpig budsjett 
WorkinTrondheim)

450 MNOK pr år

4-6
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



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/


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

STORT REKRUTTERINGSBEHOV – OGSÅ 

INTERNASJONAL ARBEIDSKRAFT



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



Hva trenger bedriftene – hvilke problem skal løses?

⮚ Ikke bare jobben som må være attraktiv – trenger bistand til å få knyttet markedsføring av 
sted/region/livskvalitet inn i rekrutteringsarbeidet – felles kampanjer

⮚ Byråkratiet  er et hinder for å rekruttere internasjonale talenter – det trenger bedriftene 
hjelp til å forbedre

⮚ Markedsføre et attraktivt regionalt arbeidsmarked med mange muligheter for karriere–
sammen med andre – et valg om å slå

⮚ Det trengs gode løsninger for skole og barnehage for internasjonale familier – det trenger 
bedriftene hjelp til å utvikle videre – noen må koordinere slikt arbeid

⮚ Kandidater og bedrifter må vite at regionen har gode strukturer og mekanismer for bli 
sosialt og profesjonelt integrert – dette kan ikke bedriftene hver for seg håndtere

⮚ Å finne jobb til ektefelle/partner er avgjørende – det er krevende for den enkelte bedrift å 
løse – i fellesskap kan vi lage gode løsninger



Hvilke kriterier legger internasjonale eksperter til grunn 
når de velger sted å utvikle sin karriere (inkl
ektefelle/partner)?

SPOUSE 

PROGRAM
INTERNASJONALT 

MILJØ

BREDT 

KULTURTILBUD
NÆRHET NATUR

ATTRAKTIV LEDELSESKULTUR GODE VELFERDSTILBUD GODT BOMILJØ

EUROPEISK MATHOVEDSTAD KARRIEREMULIGHETER

INTERNASJONALT LEDENDE FOU MILJØ

LØNN/DISP

INNTEKT

VI SKAL BRUKE DEN NORSKE /NORDISKE VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSMODELLEN 

SOM ET KONKURRANSEFORTRINN I KAMPEN OM TALENTENE!



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

KAN LØSE ALENE



Finnes det ikke løsninger på dette i regionen 
idag? Konkurranse med andre aktører?

⮚ Regionen drar nytte av å ha profesjonelle tjenester som bidrar til å løse noen 
av disse oppgavene

Rekrutteringsselskaper
Onboard Norway AS – tilbyr relevante tjenester innen onboarding, integrering av familie, 

språk etc. på kommersiell basis til bedrifter.  Passer for noen, ikke for andre.

⮚ Slike aktører med sin spisskompetanse vil være gode og naturlige partnere i en 
regional satsing, men regionen bør ta eget eierskap til å utvikle place branding
og et robust økosystem for å tiltrekke og beholde talenter



Er behovet hos oss 
annerledes enn hos andre?



SLIK SATSER ANDRE RELEVANTE REGIONER 

FOR Å LØSE SAMME BEHOV SOM VI HAR



Her er aktivitetene –
Etablering av 

WorkinTrondheim



WorkinTrondheim – et foreløpig 
arbeidsnavn

⮚ Arbeidsnavnet WorkinTrondheim (foreløpig) har en synlighets- og 
markedsstrategisk begrunnelse – Trondheim vil være mer effektivt enn 
Trondelag eller Greater Trondheim Region i internasjonal markedsføring

⮚ Satsingen på å tiltrekke og beholde talenter har sitt regionale utgangspunkt i 
Trondheimsregionen

⮚ Satsingen vil ha et geografisk virkeområde som også omfatter Trøndelag, 
spesielt industrielle klynger som Verdal, Røros, Hitra/Frøya, Nærøysund hvor 
WorkinTrondheim tjenestene vil være relevante og styrke mulighetene for å 
tiltrekke og beholde talenter



Anbefaling

⮚ Satsingen WorkinTrondheim etableres som 
et offensivt offentlig privat samarbeid

⮚ WorkinTrondheim etableres i 2 faser; 
utviklingsfase på 2 år og oppskaleres 
deretter til fremtidig drift

⮚ WorkinTrondheim etableres i utviklingsfasen 
med ansettelse/innleie til administrasjonen i 
Trondheimsregionen – 2 årsverk

⮚ Etter utviklingsfasen på 2 år skaleres 
virksomheten opp fra 2 til 5 ansatte.  
Aktiviteten kan da legges i et eget opprettet 
selskap /virksomhet eller flyttes til en annen 
organisasjon dersom det viser seg 
hensiktsmessig for å få større effekt av 
satsingen.  Trondheim Tech Port kan da 
være et alternativ.



PARTNERSKAP

⮚ WorkinTrondheim etableres som et 
offensivt offentlig privat samarbeid

⮚ Satsingen må inkludere de aktører som 
drar nytte av og som kan påvirke en 
bedret tilgang til talenter/kompetanse

⮚ Internasjonale erfaringer viser at det er 
det offentlige som må «dra lasset» i 
starten

Finansiering
Vilkårene for familietilfredshet er avgjørende 

for å lykkes over tid – det er ikke bedriftenes 
primære arena

DE SOM SKAL MED:

Trondheimsregionen

Trøndelag Fylkeskommune

Trondheim kommune

Andre enkeltkommuner

NAV

SUA kontoret

NTNU

SINTEF

Bedrifter



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? 



WorkinTrondheim – produkter/tjenester

Aktiviteter

Drifte workintrondheim.no

Drive Trondheim 
Ambassador Program

Forbedre økosystemet 
(byråkrati, lover og regler, 

skoler, 

Produkter

Job Board – annonsering 
av jobber på 

workinTrondheim

Talent Pool –Mulighet for 
å tilby kandidater til 

bedrifter fra Talent pool

Diverse kursing, 
opplæring og events

Tjenester

Gjennomføre 
rekrutteringskampanjer 

med bedrifter

Utvikle og drive Spouse
Programs og andre 
relevante prosjekter

Utvikle og levere bedre 
språkopplæringstjenester



Og her er budsjettet…



Budsjett (foreløpig scenario)
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Budsjett – Driftskostnader

2 2

5 5 5

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5

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, 
NETVERK



Eksempel –

finansiering 
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FINANSIERINGSPLAN WORKINTRONDHEIM

Basisinntekter, offentlig støtte Basisinntekter, sponsorater, partnere(privat)

Salg av tjenester Prosjekter

Annet



https://WorkinTrondheim.no 



VEDLEGG



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?



VURDERING AV ORGANISERING/ 
VERTSORGANISASJONER FOR WORKINTRONDHEIM

Trondheims-

regionen

Trondheim 

Tech Port

Visit 

Trondheim

Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen

Formål/virke - ++ ++ - +

Tilgang til kjernekompetanse ++ + + -

Geografisk virkeområde +++ - - ++

Troverdighet – legitimitet hos Næringslivet - + - +++

Muligheter for finansiering +++ + - ++

Troverdighet – legitimitet ift offentlige 

aktører

+++ ++ + +++

Organisasjonens modenhet ift å ta i mot 

nytt initiativ

+ - - +



Eksempel/Utkast til driftsbudsjett
WorkinTrondheim

ÅR1 ÅR2 ÅR3 ÅR4 ÅR5

Inntekter

Basisinntekter, sponsorater, partnere(privat) kr             500 kr               700 kr           1 750 kr          1 750 kr          1 750 

Basisinntekter, offentlig støtte kr          1 800 kr            1 800 kr           2 050 kr          2 050 kr          2 050 

Andre inntekter

Kampanjer (rekruttering ++) kr             525 kr            1 050 kr           1 575 kr          1 575 kr          1 575 

Prosjekter kr             500 kr               500 kr              500 kr              500 kr             500 

Annet kr             300 kr              100 kr              200 kr             200 

Sum inntekter kr         3 625 kr            4 050 kr          5 975 kr          6 075 kr          6 075 

Kostnader

Lønnskostnader kr          1 650 kr            1 683 kr           3 570 kr          3 641 kr          3 714 

Sosisale avgifter kr             380 kr               387 kr              821 kr              838 kr             854 

Sum lønnskostnader kr         2 030 kr           2 070 kr          4 391 kr         4 479 kr         4 569 

Leie av lokaler kr             150 kr               150 kr              300 kr              300 kr             300 

Datautstyr kr               50 kr                  50 kr                50 kr                50 kr                50 

Markedsføring og profilering kr             200 kr               200 kr              200 kr              200 kr             200 

Regnskapshonorar kr               50 kr                  50 kr                50 kr                50 kr                50 

revisjon kr               50 kr                  50 kr                50 kr                50 kr                50 

Andre fremmede tjenester kr             339 kr               678 kr                 - kr                 - kr                 -

Arrangement kr             200 kr               200 kr              200 kr              200 kr             200 

Reisekostnader kr             100 kr               100 kr              200 kr              200 kr             200 

Andre driftskostnader 1 kr             500 kr               500 kr              500 kr              500 kr             500 

Sum driftskostnader kr         3 669 kr           4 048 kr          5 941 kr         6 029 kr         6 119 

Driftsresultat -kr              44 kr                   2 kr               34 kr               46 -kr              44 
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