
Omdømmebygging og kompetanserekruttering
Presentasjon Elverum



COPYRIGHT © 2020 KLOSSER INNOVASJON AS

Klosser Innovasjon AS

§ Et av Norges sterkeste innovasjons-
og utviklingsmiljø

§ Fremmer kunnskapsbasert 
næringsutvikling i Innlandet

§ Bistår næringslivet med etablering, 
innovasjon, utvikling, finansiering og 
nettverk

§ Spisskompetanse innen bioøkonomi, 
industri, logistikk, digitalisering og 
forretningsutvikling
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Bakgrunn og nåsitusjon



Vi vedtok en strategi…Felles næringsstrategi – født av en krise

• I 2016 utviklet 
Kongsvingerregionen en 
felles næringsstrategi 

• Hovedmål: vekst i antall 
arbeidsplasser, økt 
produktivitet, økt investering 
i regionen.

• Bakgrunnen var tap av 
arbeidsplasser over tid og 
en negativ framskrivning.



Målgrupper



Målgrupper – hovedkategorier
Hvilke målgrupper kan hjelpe oss å nå målene våre?

Kommunene Næringslivet

Potensielle   
arbeidstakere

Egne 
innbyggere

Indirekte målgrupper 
De vi må ha med på laget.

Direkte målgruppe 
De vi skal nå.



Strategisk grep



«Kongsvingerregionens visjon er å være Norges grønne hjerte og det forplikter. Nye vekstområder og 
bærekraftige løsninger er satt på agenda og vi må bruke naturressursene og kompetanse som er bygget 
opp gjennom generasjoner på nye måter. Det krever mot, pågangsvilje og samarbeid fra alle aktører i å 
være en nasjonal – og regional grønn drivkraft»



For å skape handling – må vi:

1. Skape forventning om hvordan hverdagen 
blir dersom man flytter (tilbake) til 
Kongsvingerregionen

2. Involvere kommuner og næringsliv aktivt i 
rekrutteringsarbeidet og de konkrete 
kommmunikasjonsaktivitetene





Hovedtiltaksområder



Hovedtiltaksområder
De viktigste områdene å jobbe med for å nå våre mål

Kommunene Næringsliv

Potensielle 
arbeidstakere 
og tilflyttere

Egne 
innbyggere

Motivere til å synliggjøre 
seg og sin aktivitet

Bevisstgjøre rollen som 
tilrettelegger og 
ambassadører

Styrke stolthet og ansvar 
for eget omdømme

Skape oppmerksomhet og 
kunnskap om mulighetene 
som finnes. Bygge 
relasjoner til potensielle 
arbeidstakere / tilflyttere



Jan/feb: KickOff / 
Møteplass Oslo 

Mars/april: Digital 
dialog studenter / 
unge voksne om 

sommerjobber, stepin
og treineestillinger

Juni/august: 
Norges kuleste 
sommerjobber // 

lokale arrangement 
for studenter

Aug: Seminar 
næringsliv

Sept: Arena Oslo 
og Arena 

Trondheim 

Okt/Nov: Lokale 
arrangement

Des: julekalender 
(bygge trafikk)

POTENSIELLE TILFLYTTERE

Skape oppmerksomhet og kunnskap om 
mulighetene som finnes

• Årshjul
• Innsatsen deles inndeles i faser for å sikre tydelig fokus, 

samt erfaring/evaluering slik at vi har mulighet til å justere 
kursen slik at arbeidet blir mest mulig kostnadseffektivt.

• Løpende aktivitet 
• Det legges også opp til løpende aktivitet via sosiale 

medier / nyhetsbrev hele året 



7 anbefalinger 



1. Involver næringslivet – både i analysen, strategiarbeidet og tiltakene 
2. Lag en helhetlig plan
3. Bygg en historie – over tid – som alle eier og tror på 
4. Fokuser på jobbmuligheter – sammen med boattraktivitet
5. Legg til rette både for næringsutvikling og bolyst (ikke enten eller…)
6. Tenk bo- og arbeidsmarkedsregion (verken næringsliv eller innbygger har fokus på 

kommunegrensen)
7. Gjør tiltak som har litt sprengkraft J


