
INNOVASJONSNETTVERK 

MIDT REGIONALT KRAFT-
SENTER I MIDT-NORGE

Deling av foreløpige resultater fra INNOMIDT  
Innovasjonsnettverk Midt-Norge, er en del av Sivas ekstra satsing på næringshager og består av de fire næringshagene:  
Trøndersk Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen, Nasjonalparken Næringshage og Rørosregionen Næringshage 

Dette dokumentet legges også i: 
AVI: Verktøy / Ekstrasatsingen på næringshager

INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 

SLIK BRUKER VI LinkedIn 
25. MAI 2016



PROSJEKTBESKRIVELSE - HOVEOMRÅDER
DEL 1: DYNAMISKE NÆRINGSHAGEMILJØ OG REGIONALE “KRAFTSENTER”.

1.a. Utvikling av samarbeidsformer mellom næringshager for å skape et helhetlig og sømløst innovasjonsnettverk.  
 Synliggjøring av næringshagene som den lokale infrastrukturen for innovasjon i næringslivet i distriktene.
 Synliggjøring av næringshagene og Siva-nettverket som en tydelig  og attraktiv partner.

1.b. Utvikling av standariserte maler og verktøy for effektiv, konsekvent og helhetlig dri" av næringshager
 - interne / administrative maler
 - maler og verktøy i kontakten med målbedri"er og næringsliv

1.c. Ytterligere styrking av utviklingsarbeidet i bedri"er med ekstra tilførte midler gjennom prosjektet. 
 (Økt produksjon ut over aktiviteten i det ordinære næringshageprogrammet på grunn av tilføring av midler.)

DEL 2: VERKTØY, METODIKK OG SAMARBEIDSFORMER FOR ØKT VERDISKAPING FOR EKSISTERENDE
 NÆRINGSLIV I DISTRIKTENE

2.a. Kompetansehevende tiltak

2.b. Internasjonalisering

2.c. Mobilisering til forskning og økt FoU-aktivitet

2.d. Arbeidskra"rekruttering og trainee-ordning

PARALLELT: DELING AV RESULTATER

Alle resultater innen alle de syv områdene i del 1 og 2 vil systematisk og fortløpende bli delt og gjort tilgjengelig for Siva og samtlige 
andre næringshager og andre Siva-partnere. 

HENTET FRA VÅR PROSJEKTBESKRIVELSE 

ETT AV HOVEDMÅLENE ETTER TRE ÅR: 
• Den samlede kompetanse og erfaring i INNOMIDT er synlig/tydelig i hele nedslagsfeltet, 

og benyttes på tvers av næringshagene  og næringshagenes nedslagsfelt 

NØDVENDIG TILTAK: 
• Alle ansatte må være kjent med og ha søkbar tilgang til kompetanse og erfaring hos alle 

ansatte i andre næringshager. 



INNOVASJONSNETTVERK 

MIDT
PROSJEKTPPLAN
DATERT: 15. FEBRUAR 2016

REGIONALT KRAFT-
SENTER I MIDT-NORGE

INNOMIDT:  
TESTING AV VERKTØY

KOMPETANSE OG ERFARING 
I EGET NETTVERK  
 
TILGJENGELIG OG SØKBART FOR ALLE



INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1

SENTRALE PUNKT: 

• Synliggjøring og hensiktsmessig deling av kompetanse, erfaring, 
ansvarsområder og prosjekt for alle ansatte i NH-nettverket 

• En søkbar base for å finne den kompetansen vi trenger i eget nettverk 

• Benytte eksisterende verktøy fremfor å utvikle nye

• Kostnadsfritt og løpende oppdatering / vedlikehold  
- et verktøy hvor hver enkelt ansatt har en egeninteresse av å oppdatere 
informasjonen om seg selv 

• En metodikk og et verktøy som er overførbart til hele NH-nettverket



FORSLAG TIL LØSNING: 

• Helhetlig, strukturert og konsekvent bruk av LinkedIn for alle ansatte i alle  
næringshager i Norge

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1



FORSLAG TIL LØSNING: 

• Helhetlig, strukturert og konsekvent bruk av LinkedIn for alle ansatte i alle  
næringshager i Norge

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1

Vi tester det ut i INNOMIDT nå 

           
      De som har lyst kan være med på testen :-)



NOEN EKSEMPLER:

• Hvem i næringshagens nettverk har peiling på …. f.eks. lokalmat ?

• Hvem er prosjektleder for prosjektet …. f.eks. S-T Online, og hva handler det om?

• Hvordan få en rask oversikt over alle daglig ledere i næringshagene?

• Hvilken kompetanse og eventuelle spesialfelt har de som arbeider i næringshagen 
… f.eks. i Røros?  

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1



EKSEMPEL: Hvem i næringshagens nettverk har peiling på lokalmat? 

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1

SØK i LinkedIn

Selskap - og nåværende

Nøkkelord:  
lokalmat



EKSEMPEL: Hvem i næringshagens nettverk har peiling på lokalmat? 

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1

Nøkkelord: lokalmat 

Kan finne alle i hele  
næringshage-nettverket med 
kompetanse på lokalmat 

Uten å lete fra næringshage 
til næringshage



EKSEMPEL: Hvem er prosjektleder for ST-Online, og hva handler prosjektet om? 

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1

SØK i LinkedIn

Selskap - og nåværende

Nøkkelord:  
navn 
på et  
prosjekt



INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1

Kan søke opp et prosjekt uten å vite hvilken næringshage som har det

EKSEMPEL: Hvem er prosjektleder for ST-Online, og hva handler prosjektet om? 



Søke på et prosjekt 

Kan finne prosjektleder 
for et prosjekt uten å vite 
hvilken næringshage 
som har prosjektet



Linket videre til  
utdypende informasjon 
om et prosjekt



EKSEMPEL: 
Hvordan få rask oversikt over alle 
daglige ledere i næringshagene? 

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1



EKSEMPEL: Hvilken kompetanse / spesialfelt har de som arbeider i NH på Røros? 

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1

SØK i LinkedIn

Selskap - og nåværende



EKSEMPEL: Hva kan de som jobber i næringshagen på Røros?  

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1

Alle ansatte 

(og et tidligere styremedlem  
med en ikke oppdatert  
LinkedIn-profil)



Oppsummering 

Særlige 
kometanseområder 

Nøkkelkompetanse 



DET KREVER: HELHETLIG, STRUKTURERT OG KONSEKVENT BRUK  

• Vi har laget retningslinjer som vi nå tester ut i InnoMidt  
(testfase fra og med 1. mai 2016) 

• De som ønsker å delta i testen er hjertelig velkomne til det! 

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER
Område 1a, Hovedmål 1



FØR DU BEGYNNER  

• Skru av funksjonen for å dele med nettverket ditt - så slipper alle å få vite alt du gjør når du nå skal oppdatere din egen profil



1. BILDE 

• Bruk et profesjonelt bilde, og gjerne et som skaper gjenkjennelse 
• Bruk gjerne det samme bildet som det næringshage.selskapet bruker på sin nettside for å presentere ansatte

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



2. ORDET «Næringshage»  

• Ordet «Næringshage» bør stå som en del av STILLINGSTITTEL
• Ordet «Næringshage» MÅ stå som en del av NÅVÆRENDE STILLING

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



3. STED OG BRANSJE 

• STED: Dersom man legger inn postnummer for den kommunen næringshagen ligger i (selv om man eventuelt bor på et annet 
postnummer), vil ansatte i næringshagene bli søkbare også etter postnummer.

• Hver enkelt må gjøre en vurdering om hvor «personlig» man ønsker sin LinkedIn profil. De fleste vil kanskje ønske å benytte 
postnummeret til sitt eget bosted.

• BRANSJE: Foreløpig foreslått bransje: Ledelseskonsultering

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



3. BRANSJE 

• Vi har ikke funnet en bransje vi mener er fullgod som beskrivelse på en næringshage
• Vi har kontaktet LinkedIn for å få opprettet en ny bransje «Forretningsutvikling» (eller tilsvarende) som alle kan bruke. 

Usikkert om LinkedIn vil innføre dette.

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



4. TITTEL 

• Det må innføres en felles STANDARD for beskrivelse av stillinger i næringshagene. 
• Anbefaling: Det standariseres på TRE hovedtitler som alle er søkbare i LinkedIn:

• «Daglig Leder» 
• «Rådgiver» 
• «Prosjektleder»

• Titler kan kombineres, for eksempel: 
• «Daglig Leder» og «Rådgiver» 
• «Rådgiver» og «Prosjektleder»  

• Ved behov for andre titler (for eksempel på engelsk) kan det kombineres med én av de tre standardiserte

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



4. UTVIDET TITTEL 

• Noen næringshager vil ha bruk for flere titler. Vi anbefaler at det standardiseres på følgende begrep:
• «Trainee» 
• «Administrasjon» 
• «Kommunikasjon»

• Dette kan for eksempel se slik ut:
• Samareh Granqvist 

Ansvarlig for Administrasjon og Kommunikasjon i Rørosregionen Næringshage as  

• Vi arbeider med å utvide med tilsvarende standardiserte begrep på engelsk

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



4. TITTEL 

Våre erfaringer så langt viser at dette er et litt krevende område. Det er en «jungel» av titler der ute - og ansatte i næringshager i Norge 
er alt fra Strategy Devolper og Senior Consultant til Forretningsutvikler og Prosjektmedarbeider

I testfasen prøver vi likevel å standardisere. Vi prøver ut følgende begrep som alle er søkbare i LinkedIn:

• «Daglig Leder»       
• «Rådgiver»               (omfatter forretningsutvikler, bedriftsrådgiver, strategy devoloper, senior consultant med mere)
• «Prosjektleder»        (innebærer å ha prosjektlederansvar for ett eller flere prosjekt i næringshagen)
• «Trainee»                 (ansatt som trainee)
• Ansvarlig for …. 

«Administrasjon»   -   «Markedsføring»   -   «Kommunikasjon»

• Titler kan kombineres, for eksempel: 
• «Daglig Leder» og «Rådgiver» 
• «Rådgiver» og «Prosjektleder»
• «Ansvarlig for administrasjon og kommunikasjon»  

ENGELSKE TITLER:
• ”Managing Director”
• ”Advisor”
• ”Project Manager”
• ”Trainee”
• ”Administration” eller ”Office Management” eller ”Head of Management”
• ”Communication”

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



5. OPPSUMMERING 

• Skriv inn det som er aktuelt nå. Husk ord andre kan ønske å søke på.

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



5. OPPSUMMERING 

• EKSEMPLER - se særlig bruken av søkbare nøkkelord

VIKTIG: Bruk ord du tror andre kan komme til å søke på. F.eks: «lokalmat», «reiseliv», «industri», «havbruk» osv.
På den måten vil vi kunne søke opp hverandres kompetanse.

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



6. ERFARING 

• Nåværende: Dagens stilling i en næringshage  
Kommer automatisk opp øverst i profilen

• Tidligere arbeidsforhold

• Styreverv - legges inn her som en del av din erfaring  
Nåværende styreverv kommer også automatisk opp øverst i profilen

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



6. ERFARING - BESKRIVELSE 

• Legges inn under «Legg til beskrivelse» i nåværende stilling i en næringshage

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



6. ERFARING - BESKRIVELSE 

• Ansvarsområder vi har og har hatt i næringshagen
• Prosjekter i næringshagens regi vi har hatt og har ansvaret for eller har arbeidet med 

I denne delen slettes ingen ting, men fører opp nye ting etterhvert.
Gjennom å legge ANSVARSOMRÅDER OG PROSJEKTER inn HER, blir dette søkbart i LinkedIn og mulig å finne  
for andre i et åpent søk. Tenk søkeord i forhold til hva andre vil kunne ha bruk for din kompetanse innen.

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn

Slik vi har forstått det, er ikke 
prosjekter søkbare når man bare 
fører dem opp som prosjekter 
under erfaring – derfor har vi 
konkludert med at prosjekter vi 
jobber med må skrives inn i 
beskrivelse.

Utdypende informasjon og 
beskrivelse om prosjekt kan i tillegg 
legges inn under prosjekter.



7. FERDIGHETER  

• Legg til nøkkelord på det du selv mener du har 
kompetanse på (dette er standardiserte og 
søkbare nøkkelord for LinkedIn)

I løpet av testperioden kan vi videreutvikle måter å 
synliggjøre kompetanse på ved hjelp av LinkedIn

INNOMIDT - TESTING AV LØSNINGER - Retningslinjer for bruk av LinkedIn



INNOVASJONSNETTVERK 

MIDT REGIONALT KRAFT-
SENTER I MIDT-NORGE

Deling av foreløpige resultater fra INNOMIDT  
Innovasjonsnettverk Midt-Norge, er en del av Sivas ekstra satsing på næringshager og består av de fire næringshagene:  
Trøndersk Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen, Nasjonalparken Næringshage og Rørosregionen Næringshage 

VIL DU DELE DINE ERFARINGER MED OSS? 

Dersom dere nå er flere enn oss ansatte i de fire næringshagene i INNOMIDT som ønsker å være med på å teste ut bruken av 
LinkedIn på denne måten, hører vi svært gjerne fra dere etter hvert på hvilke erfaringer dere gjør dere. 

Testfase: 1. mai 2016 - 31. desember 2016 

Tilbakemeldinger gis direkte til prosjektleder 
Sigrid M. Jansen 
Rørosregionen Næringshage as 
E-post: sigrid@roroshagen.no

mailto:sigrid@roroshagen.no

