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Bakgrunn
Norge har lenge vært i særstilling med en svært lønnsom petroleumssektor som drivkraft. Dette har
Samtidig har «den doble Kina-effekten» gitt høye priser på våre råvarer og lave importpriser. De siste to
årene har oljeprisen falt drastisk. Dette har og vil påvirke investeringene på sikt og ramme
leverandørindustrien til olje- og gass betydelig. Omstilling må til. At norsk økonomi må omstille seg til en
fremtid der olje og gass sektoren spiller en langt mindre rolle i økonomien er ingen nyhet, men det som
har skjedd de siste to årene har likevel bidratt til å flytte problematikken opp på agendaen. Norge må
mer enn doble eksporten fra fastlandet i perioden 2015-2040 for å kompensere for fallet i inntektene fra
olje og gass. Dette viser beregninger utført av Innovasjon Norge. I praksis innebærer dette at
eksportinntektene våre må øke med 850 milliarder kroner (2015-kroner) innen 2040 om man fullt ut vil
kompensere for bortfallet av oljeinntektene. Samtidig viser OECD sine data at Norge taper internasjonale
markedsandeler, mens våre naboland forsvarer sine markedsposisjoner.

Fra omstilling til ny særstilling
Innovasjon Norges forslag til Store nye satsinger 2018 tar utgangspunkt i behovet for omstilling og
hvordan vi sikrer best måloppnåelse knyttet til våre delmål; flere gode gründere, flere vekstkraftige
bedrifter og flere innovative næringsmiljøer.
Det er viktig for Innovasjon Norge å se på hvordan vi kan redusere de negative konsekvensene av
oljebremsen for berørte bransjer, samtidig som vi stimulerer til omstilling gjennom økt innovasjonstakt
og internasjonalisering. Som del av dette arbeidet har vi gjennomført «temperaturmålinger» og
fokusgruppeintervjuer i berørte regioner for å få mer kunnskap om hvilke strategier bedriftene har for å
tilpasse seg den nye markedssituasjonen, samt hvilke behov de har for bistand fra Innovasjon Norge.
Bedriftene fremhever nye markeder og økt fokus på eksport som en viktig strategi for å lykkes. Dette er
ikke avgrenset til bedrifter i olje- og gassektoren. Viktigheten av en helhetlig og styrket eksportsatsing
har blitt fremhevet av flere bedrifter. På overordnet nivå vil det derfor være relevant å se nærmere på
etablering av en nasjonal eksportstrategi. Samtidig må Innovasjon Norge se på hvilke virkemidler som må
til for å støtte opp om økt internasjonalisering.
Foruten markedstilgang og eksport er det også andre dimensjoner ved internasjonalisering som er
viktige for norske virksomheter og kompetansemiljøer. Interaksjon med og impulser fra ledende
kompetansesentra i utlandet er viktig, og bidrar til å styrke norske selskapers kompetanse, nettverk og
konkurransekraft. Samtidig er vertskapsattraktivitet avgjørende for å tiltrekke seg utenlandske
investeringer og kompetanse til norsk næringsliv og økonomi.
Omstilling og innovasjon er kritisk om bedriftene skal lykkes. Her viser erfaringer fra klynger og
bedriftsnettverk at denne type organisering har en positiv effekt på organisatorisk endring samt på
bedriftens evne til å møte nye utfordringer og muligheter. Industri 4.0 innebærer raske teknologiskift og
utfordrer bedriftene til å innovere raskere, bli mer effektive, samt finne nye forretningsmodeller og
verdikjeder. Evnen til raskt å ta i bruk ny kompetanse i og utenfor bedriften blir mer avgjørende enn
tidligere for å beholde og styrke konkurranseevnen. Teknologiskiftene er kompetansekrevende, hvilket
er en utfordring særlig for mindre virksomheter. Samarbeid i klynger skal bidra til å redusere risiko og
styrke omstillingsevnen. Med dette som utgangspunkt, har vi identifisert følgende:

Fire hovedutfordringer/muligheter


Industri 4.0 innebærer raske teknologiskift og utfordrer bedriftene til å innovere raskere, bli mer
effektive, samt finne nye forretningsmodeller og verdikjeder.



Norge og norsk næringsliv er relativt ukjent internasjonalt. Norske virksomheter er i hovedsak
produktorienterte og har liten kompetanse om strategisk posisjonering og internasjonalisering.
Det er en mangel på en koordinert og langsiktig satsing for å styrke norsk eksport,
vertskapsattraktivitet og merkevarebygging.



Erfaringer viser at lån er et bedre virkemiddel enn tilskudd i skalerings-/vekstfasen, og at lån
derfor vil bidra til sterkere virksomheter.



Norge står overfor store offentlige investeringer for å løse komplekse problemer innen smarte
samfunn, ren energi, helse og omsorg m.m., men etterspør i liten grad innovative løsninger.

Vi har derfor bestemt at det bør satses på følgende:
Fire SNS-forslag for 2018 (etter prioritet)
Forslag 1: Klyngene som omstillingsmotor
Forslag 2: Merkevaren Norge skal bidra til økt eksport og vertskapsattraktivitet
Forslag 3: Økt satsing på risikolån
Forslag 4: Offentlig-privat innovasjon (OPI)

Forslag 1: Klyngene som omstillingsmotor
Våre modne klynger har mobilisert og er klar for å ta ansvar og bidra til omstilling og fornyelse av
konkurranseutsatt næringsliv i hele Norge. Omstillingsmotoren kan skape mange nye mulighetsrom og gi
Norge flere ben å stå på.
Pilotprosjekt har pågått siden høsten 2015, og oppstart hovedprosjekt er planlagt i mars 2017.
Pilotprosjektet er finansiert med inntil 16 millioner kroner over 2 år gjennom omprioritering av midler til
klynger og nettverk i Innovasjon Norge. Omstillingsmotoren (hovedprosjektet) var topp-prioritert i SNS
2017 fra Innovasjon Norge, og fikk midler og prioritet i forslag til statsbudsjett 2017. Her beskrives
Omstillingsmotoren som Store Nye Satsing i 2018. Vedlagt følger eksempler for å illustrere innhold og
behov i Omstillingsmotoren.

1. Bevilgning
Det foreslås 90 millioner kroner per år i offentlig støtte fra 2018-2020, og 70 millioner kroner i 2021.
Flere departementer er aktuelle for finansiering av satsingen..
Næringslivet må forplikte seg til å bidra med minimum like mye.

2. Formålet med satsingen
Satsingen skal sikre fremtidig konkurransekraft og verdiskaping gjennom raskere og mer målrettet
fornyelse og omstilling av norsk næringsliv. Mer konkret vil vi bruke våre beste og mest modne klynger til
å være med å løse to sentrale utfordringer for norsk næringsliv;
a) Kompetanseløft for SMB; Små og mellomstore bedrifter trenger et kompetanseløft på områder
som er kritisk for å lykkes med omstilling, økt produktivitet og verdiskaping fremover. I praksis vil
klynger med relasjoner til verdensledende kompetansemiljøer ta et nasjonalt ansvar for å dele
kunnskap, teknologi og nettverk med små- og mellomstore bedrifter utenfor egen klynge.
b) Nye globale vinnere; Norge må bygge helt nye løsninger og eksportbedrifter som kan
kompensere for bortfallet av eksportinntekter fra petroleumsvirksomheten. Det finnes et stort
mulighetsrom der globale samfunnsutfordringer treffer norsk spisskompetanse. De beste
klyngene er nå i posisjon til å koble ny teknologi og nye forretningsmodeller mer effektivt med
etablerte sektorer, fagmiljø og klynger over hele Norge.

3. Om satsingen
a. Kompetanseløft for SMB
Gjennom omstillingsmotoren får våre beste næringsklynger mulighet til å videreutvikle spisskompetanse,
teknologi og nettverk til internasjonalt ledende miljøer, mot at de deler teknologi, kompetanse og
nettverk med små- og mellomstore bedrifter som har vilje og evne til omstilling.
Omstillingsmotoren kapitaliserer på samarbeidsarenaer, delingskultur, nettverk og kompetanse som er
bygget opp over mange år gjennom investeringer i det nasjonale klyngeprogrammet. Det er mulig å få

rask effekt av innsatsen, ved at klynger som har vist stor evne og vilje til deling og samarbeid på tvers, gis
en nasjonal og regional rolle for teknologioverføring også til bedrifter utenfor egen klynge.
Områder som er fundamentale for omstilling og fornyelse av norsk næringsliv prioriteres; Digitalisering,
produktivitet og innovasjonstakt.
Satsingen bidrar til å styrke ledende klynger (utviklingsarena), samtidig som de mer systematisk deler
kompetanse, teknologi og nettverk med norske bedrifter gjennom kurs, workshops,
innovasjonsprosjekter, rådgivning og nettverks-arrangementer (samhandlingsarena). Inntil halvparten av
midlene skal brukes i utviklingsarenaen i klyngene, samt til å koordinere aktiviteten. Minimum
halvparten av midlene til deling på samhandlingsarenaen.
Den primære målgruppen er små- og mellomstore bedrifter i konkurranseutsatt sektor. Store bedrifter
er viktige bidragsytere i klyngenes utviklingsarena og en sekundær målgruppe. Omstillingsmotoren vil
også ha nytte innenfor deler av offentlig sektor.
Omstillingsmotoren styrker og videreutvikler kompetanse, teknologi og nettverk i klyngen, hvilket
motiverer bedriftspartnerne til å delta. Satsingen styrker også klyngens nasjonale rolle overfor
næringslivet, noe som er viktig også for å lykkes på andre SNS-initiativ som økt
eksport/internasjonalisering/vertskapsattraktivitet og sterkere privat-offentlig partnerskap innen
eksempelvis helse og smarte samfunn.
b. Nye globale vinnere
På 70-tallet skapte oppdrettsnæringen nye løsninger og eksportbedrifter ved å kombinere forskning på
norsk rødt fe i landbruket, med Norges solide erfaring og kompetansebase innen fiskeri og maritim
næring. På samme måte må vi nå skape helt nye løsninger og eksportbedrifter i krysningspunktet mellom
etablerte sektorer, nye forretningsmodeller og muliggjørende teknologier.
Enkelte norske bedrifter og klynger er allerede i front på grønne, miljøvennlige løsninger. For å lykkes
fremover må langt flere selskaper, sektorer og klynger beherske de nye forretningsmodellene og utnytte
bærekraft som et konkurransefortrinn.
Fremtidens næringsliv må utnytte muliggjørende teknologier som avanserte produksjonsmetoder,
avanserte materialer, industriell bioøkonomi, mikro- og nanoelektronikk, nanoteknologi, program-vare
og fotonikk. Dette krever at vi på en systematisk måte etablerer nye koblinger og tett samarbeid mellom
fagmiljø og sektorer som i dag har lite kontakt.
Det er gjort betydelige investeringer i universiteter og forskningsmiljøer som vi kan bygge på. Samtidig
må næringslivet selv sitte i førersetet for å sette dette sammen på nye måter, løse utfordringer i sin
verdikjede og skape nye jobber.

I sum er dette en krevende tverrfaglig øvelse, som kun de største bedriftene har kapasitet til å adressere
på egen hånd. Hvis muliggjørende teknologier og bærekraftige løsninger skal bli et norsk fortrinn, må en
større del av næringslivet mobiliseres.
Omstillingsmotoren vil systematisk koble store og små bedrifter, oppstartsselskaper og mer etablerte
næringer og kompetansemiljøer sammen. Ved å koble behov og spisskompetanse på tvers av etablerte
fag og sektorer, kan vi få fram flere radikale løsninger og skape nye lønnsomme arbeidsplasser.
Omstillingsmotoren skal rettes mot områder hvor norsk næringsliv kan utvikle ledende løsninger med et
globalt marked, for eksempel:
-

Grønne løsninger for havrommet som offshore vind, oppdrettsanlegg til havs, undervanns
mineralutvinning, osv.

-

Fremtidens helse- og velferdsløsninger som personifisert medisin, utnyttelse av Big Data opp mot
registerdata, smart eldreomsorg opp mot ulike diagnoser, osv.

-

Smarte samfunn, smart og adaptiv strømforsyning tilpasset nye forbruksmønstre,

-

Bioøkonomi, effektiv produksjon og fullutnyttelse av bioråvarer til høyverdige produkter.1

Både gjennom klyngeprogrammet og i satsingen «Pumps and pipes» i Stavanger-regionen har man vist at
klynger og næringsmiljøer er modne til å ta en ledende rolle på krysskoblende innovasjon og omstilling.

4. Markedssvikt
99 prosent av norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter, som i stor grad inngår i verdikjeden til
store bedrifter og offentlig virksomhet. Å realisere økt produktivitet, raskere innovasjonstakt, være i
forkant av det grønne skiftet og utnytte muliggjørende teknologier er særlig krevende for små- og
mellomstore bedrifter fordi de;



Ikke er i posisjon til å etablere kontakt med de fremste kompetansemiljøene i Europa, USA og
Asia på egen hånd.
Er primært rigget til å håndtere dagens kunder innenfor kjernevirksomheten, og har begrenset
kapasitet til å ta i bruk helt ny kompetanse og teknologi raskt nok

Disse markedssviktene forsterkes ytterligere i en situasjon hvor mange bedrifter må konsolidere og
kuttekostnader som følge av redusert aktivitet innen olje, gass og maritim sektor.
Risikoavlastning og kompetanseløft rettet mot enkeltbedrifter er kostbart og lite effektivt for å møte så
vidt gjennomgripende omstilling av næringslivet. Ved å bruke klynger og nettverk som omstillingsmotor
kan Norge med en moderat investering, raskt få fram flere radikale innovasjoner og et nødvendig
kompetanseløft for deler av SMB-sektoren.
1

Se eget vedlegg om bioøkonomi.

5. Erfaringer så langt
Kompetanseløft for SMB - pilotprosjekt 2015-2016
 I den første fasen av pilotprosjektet har de tre klyngene utarbeidet konsepter for kurs, workshops,
innovasjonsprosjekter, nettverks-arrangementer (samhandlingsarena). Klyngene har også lagt en
strategi for videreutvikling av kompetanse, teknologi og nettverk i klyngene (utviklingsarena). Rapport
er utarbeidet per juni 2016
 I siste del av pilotfasen skal tilbudet spisses og testes ytterligere, og Omstillingsmotoren forsterkes
ved å mobilisere andre klyngemiljøer som kan bidra i SMB-løftet
 NCE Systems Engineering, Kongsberg og NCE Smart Energy Markets jobber parallelt med å finne frem
til en god samarbeidsmodell på området digitalisering. Koblingen til initiativet Digital Toppindustri blir
viktig her.
Nye globale vinnere
 Som en del av klyngesatsingen er det i 2015-16 gjennomført avgrensede mobiliseringsprosjekter for å
koble muligheter innen eksempelvis big data opp mot helse- og maritim sektor. Tilsvarende er det
gjort koblinger mellom oljeklyngene og helt nye næringer som media og medisinsk teknologi. Det er
også gjort vellykkede forsøk med del-finansiering av forprosjekter med grønn profil gjennom den
såkalte innovasjonsrammen i klyngeprogrammet
 Prosjektet Pumps and pipes i stavangerregionen er et annet eksempel hvor et næringsmiljø (Greater
Stavanger Business Region og Arena Smart Care cluster) tar ansvar for systematisk
teknologioverføring og krysskoblende innovasjon mellom olje og gassektoren og utfordringer innen
helse og velferd.
Vi ønsker nå å løfte disse forsøkene fra dugnadsstadiet til en mer slagkraftig, nasjonal satsing.

6. Hva skal midlene konkret brukes til?
 Kompetanseløft for SMB: Minst 50 % av støtten til brukes til konkrete innovasjons og
delingsprosjekter med bedrifter UTENFOR klyngen (samhandlingsarenaen). Inntil 50 % av støtten
brukes til forprosjekter og kobling til internasjonale miljøer på klyngens utviklingsarena
 Nye globale vinnere: 40 % av støtten brukes til forprosjekter og mobilisering av aktører som kan bidra
til å løse prioriterte utfordringer. 60 % av støtten brukes til konkrete innovasjonsprosjekter hvor
aktører fra ulike fag, sektorer og klynger utvikler helt nye løsninger sammen
 I begge initiativene deltar Bedriftene med minst like mye som den offentlige støtten.

7. Økonomiske og administrative konsekvenser
Satsingen foreslås finansiert med bevilgninger fra tre ulike departementer:
 Kap. 2421 post 71, Innovative næringsmiljøer (NFD)
 Kap. 553 post 74 Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljøer (KMD)
 Kap. 1137 post 70 Innovasjonsaktiviteter (LMD)



Tiltaket har karakter av en nasjonal satsing som skal utløse aktivitet i næringsmiljøer over hele
landet.

Forutsetninger; Næringslivet matcher med minimum tilsvarende støtte som fra Innovasjon Norge.

Støtte fra Innovasjon Norge
– millioner kroner
Kompetanseløft for SMB
- Samhandlingsarena
- Utviklingsarena

2017

2018

2019

2020

2021

Tot

20
≥ 10
≤ 10

35
≥ 17.5
≤ 17.5

35
≥ 17.5
≤ 17.5

35
≥ 17.5
≤ 17.5

25
≥ 12.5
≤ 12.5

Nye globale vinnere
- Forprosjekter/mobilisering
- Innovasjonsprosjekter

10
≥4
≤6

55
≥ 22
≤ 33

55
≥ 22
≤ 33

55
≥ 22
≤ 33

45
≥ 17
≤ 28

Sum

30

90

90

90

70

150
(NFD: 65)
(KMD: 65)2
(LMD: 20)3
220
(NFD: 100)
(KMD: 100)
(LMD: 20)
370

Med 90 millioner kroner i årlig offentlig støtte vil Omstillingsmotoren kunne ha stor aktivitet på
Kompetanseløft for SMB og Nye globale vinnere. Med alternative rammer (årlig støttebeløp) kan
Omstillingsmotoren ha;



40 millioner; Begrenset aktivitet på Kompetanseløft for SMB og Nye globale vinnere
60 millioner: Stor aktivitet på Kompetanseløft for SMB, moderat aktivitet for Nye globale
vinnere.

8. Behov for krafttak
Norge og norsk økonomi har vært i en global særstilling, men har nå sterkt behov for bærekraftig
omstilling og nye vekstimpulser. Fremveksten av nye forretningsmodeller og effektiv bruk av disruptive
teknologier forsterker behovet for å innovere raskere og dele teknologi og ekspertise effektivt på tvers
av etablerte verdikjeder. Samtidig er det viktig å bygge nye verdikjeder – de nye teknologiene bidrar til å
bygge nye verdikjeder og nye arbeidsplasser. Et eksempel er bioøkonomien når man utnytter nye arter
eller sidestrømmer fra tradisjonelle verdikjeder. For å styrke konkurransekraften og lykkes med det
grønne skiftet, er vi helt avhengig av flere gründere, men også at etablerte bedrifter og klynger leder an i
omstillingen.

2
3

Se eget vedlegg om regionalt spredningspotensial.
Se eget vedlegg om bioøkonmien

Samarbeid med andre bedrifter og kompetansemiljøer som utfordrer bedriften til å satse utenfor
eksisterende kjernevirksomhet har vist seg som et godt verktøy for innovasjon. Pilotprosjektet viser at
det også er et godt verktøy for omstilling.
Satsingen på Omstillingsmotoren, Norsk katapult og Digitalt Toppindustrisenter utfyller og forsterker
hverandre, og bør inngå i èn koordinert kraftpakke – i tett samspill med eksisterende satsinger som
SFI`ene og klyngeprogrammet.

Appendiks
Vedlegg 1: Svar iht. utredningsinstruks
1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
Norge må skape nye lønnsomme, eksportbedrifter raskt for å kompensere for bortfallet av inntekter fra
olje og gass fremover. Samtidig strever deler av norsk næringsliv med å møte utfordringene som følger
av teknologirevolusjon, Industri 4.0 og grønt skifte. Det ligger betydelige forretningsmuligheter for
næringslivet på områder hvor globale behov krysser norsk spisskompetanse og teknologi. Nyskaping og
samarbeid på tvers av etablerte fag og sektorer er nødvendig, men krevende. De beste klyngene kan
akselerere tverrgående innovasjonsprosesser og bidra til små og mellomstore bedrifter evner å ta i bruk
ny kompetanse og teknologi raskere.
2. Hvilke tiltak er relevante?
Bidra til raskere omstilling og fornyelse av norsk næringsliv ved å dele teknologi, kompetanse og nettverk
med små- og mellomstore bedrifter utenfor egen klynge. Dette vil foregå i form av kurs, workshops,
innovasjons-prosjekter, rådgivning og nettverks-arrangementer. Klyngemiljøene vil også videreutvikle sin
posisjon og tilrettelegge for økt samarbeid og innovasjon på tvers av etablerte fag- og sektorgrenser.
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
Omstillingsmotoren møter en markedssvikt, og skal ha utløsende effekt. Privat næringsliv bidrar med
minst like mye som den offentlige støtten. Tiltakene reiser ingen prinsipielle spørsmål av betydning.
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
Omstillingsmotoren skal få helt nye og innovative løsninger og bedrifter, og styrke omstillingsevnen i
norsk næringsliv. Viktigste målgruppe er små- og mellomstore bedrifter i konkurranseutsatt sektor.
Tiltakene skal bidra til økt konkurranseevne og til å bevare og skape flere arbeidsplasser. Tiltaket vil
belaste statsbudsjettet. Investeringer i klynger og nettverk er et kostnadseffektivt virkemiddel
sammenliknet med kompetanseprogrammer og risikoavlastning rettet mot enkeltbedrifter.
5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?


Utnytte etablerte klyngestrukturer til effektiv deling av kompetanse, teknologi og nettverk innenfor
digitalisering, produktivitet og innovasjonstakt. Dette er områder som trolig vil gi rask effekt, særlig
for å øke små- og mellomstore bedrifters evne til omstilling og fornyelse.



Gjennom klyngene koble store og små bedrifter, oppstartsselskaper og mer etablerte næringer og
kompetansemiljøer i hele Norge. Velge områder hvor vi kan kapitalisere på investeringer i kunnskap
og FoU på områder som helse, materialteknologi, IKT, osv og skape nye arbeidsplasser. Legge til rette
for konsortier som sammen adresserer prioriterte utfordringer og utvikler løsninger i fellesskap.

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
Klyngens ledende bedrifter og FoUI-miljøer ser nytten av å bidra inn i Omstillingsmotoren, og at bedrifter
som har vilje og evne mobiliseres, slik at de prioritere tid og ressurser og benytter seg av tilbudet.
Offentlig støtte vil være utløsende for begge deler.
Vedlegg 2: Eksempler; Omstillingsmotoren
I pilotprosjekt Omstillingsmotor har de tre motorklyngene NCE Raufoss, NCE Systems Engineering,
Kongsberg og NCE Smart Energy Markets utarbeidet konsepter for kurs, workshops,
innovasjonsprosjekter og nettverks-arrangementer, samt lagt en strategi for videreutvikling av
kompetanse, teknologi og nettverk i klyngene. Motorklyngene har etablert samarbeidsavtaler med andre
klynger, og kjørt omstillingsprosjekter med små- og mellomstore bedrifter i en rekke bransjer.
Erfaringen er at bedriftene sliter med å erkjenne hvor alvorlig behovet for omstilling er, til tross for at de
skvises på kostnadseffektivitet og markedsandeler. Gjennom dialog med partnere i motorklyngen får
bedriften tilgang til kompetanse, teknologi og nettverk, men også et miljø og en kultur for deling. Det gir
viktig motivasjon i bedriften for å åpne for motivasjon og kompetanse utenfra.
Avgjørende for vellykket omstilling er at bedriften ikke bare velger riktig vei, men går hele veien i
prosessen. I mange bedrifter synes fristelsen stor for å hoppe rett på løsningen, før en har gått veien fra
erkjennelse via analyse og videre til å adresse ulike løsninger. En slik prosess gir trygghet for valg av de
beste løsningene i et langsiktig og helhetlig perspektiv. Det bidrar også til forankring og motivasjon for å
gjennomføre hele prosessen.
Her følger fire eksempler – to som særlig illustrerer potensialet ved kompetanseløft for SMB`er, og to
som illustrerer potensialet for omstilling og fornyelse gjennom ”på tvers-samarbeid”. Alle fire eksempler
er hentet fra de tre motorklyngene. Eksemplene er langt fra uttømmende på effekter som programmet
Klyngene som omstillingsmotor vil gi, men gir et bilde.
1. På tvers-samarbeid - Nye globale vinnere;
1.1 Intelligent teknologi hjelper pasienten raskere hjem
Med teknologi og kompetanse utviklet for smarte energiløsninger i NCE Smart Energy Markets har
Halden kommune etablert en virtuell korttidspost. Langt flere sykehuspasienter kan nå skrives inn i eget
hjem i stedet for på ordinær korttidsavdeling på institusjon.
Virtuell kortidspost sikrer pasienten en
skreddersydd tjeneste fra de forlater sykehuset,
til de er i en normalsituasjon. Den effektiviserer
kommunens virksomhet og de sparer penger fra
dag èn, den krever ingen større integrering og
kan skaleres og videreutvikles kontinuerlig. I
tillegg ivaretar den pårørendes ønsker på en ny
og tidligere ikke opplevd måte.
Pasienter ved Virtuell korttidspost kan fra egen bolig få den oppfølgingen som trengs. Via nettbrett kan
hjemme-pasienten ha videodialog med fagperson. Tryggheten er ivaretatt blant annet gjennom en

trygghetsalarm med toveistale og lokalisering. Ved behov rykker sykepleier ut. Et responssenter
koordinerer og prioriterer ressursene, og sender oppdrag til en app på pleier sin mobiltelefon.
Brukeren er satt i fokus og «alle er vinnere» i løsningen. Dette er kvalitativt og økonomisk overlegent i
forhold til tradisjonelle løsninger. Nøkkelen er å komme i gang med anvendelse av intelligent teknologi
kombinert med brukerinvolvering. Løsningen gikk live 1. november 2016.
Gevinsten ved Virtuelt korttidssenter er mykere overgang fra sykehuset for pasienter, færre reinnleggelser, behovsstyrt oppfølging og økt samhandling og informasjonsflyt for ulike roller. I sum gir
dette et tilbud i eget hjem som minst like godt som ved innleggelse, er mer ressurseffektiv, og sparer
kostnader.
I neste versjon av Virtuell korttidspost vurderes funksjoner der nærmeste sykepleier lokaliseres, der
oppdrag kan delegeres til pårørende, bedre innsikt i risikosituasjoner, medisinske målinger, digital
samhandling med Sykehuset Østfold og integrasjon med elektroniske pasientjournal. Etter en
testperiode i Halden kommune vil løsningen være klar for bred distribusjon nasjonalt og internasjonalt.
1.2 Bruker ny datateknologi i kreftbehandlingen
Små og mellomstore bedrifter innen IT og kreftbehandling skal matches for å utvikle bedre
persontilpasset kreftbehandling. Horizon 2020 støtter den unike kompetanseoverføringen, der kun 5 av
115 prosjekter slapp gjennom nåløyet.
Kreft har mange hovedtyper og svært mange genetiske variasjoner. Det
gjør det svært krevende å bekjempe sykdommen selv om vi har et stort
utvalg i medisiner og terapier.
Kreftforskere og -leger observerer at ett medikament virker godt for én
pasient, mens den er uten virkning for en annen pasient. Med ”big data
analytics” kan enorme datamengder raskt analyseres, noe som ikke er
mulig for selv den beste kreftlege. Dette vil føre til at kreftbehandlingen
bedre tilpasses den enkelte pasient.
NCE Smart Energy Markets og NCE Oslo Cancer Cluster har sammen med seks europeiske klynger innen
medisin og IT landet et prestisjetungt Horizon 2020-prosjekt. Høy IT-kompetanse er helt avgjørende for å
utvikle bedre kreftbehandling.
Det er første gang to norske klynger deltar i samme Horizon 2020-prosjekt. EU bruker klyngene til å nå ut
til de mange innovative små- og mellomstore bedriftene i Europa.
- Midlene fra EU gjør at vi kan få bedrifter til å møtes og lage felles prosjekter, i en fase der de vanligvis
mangler finansiering. Den digitale revolusjon vil bidra til å redde mange liv innen kreftbehandling, sier
daglig leder Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster.
I prosjektet PERMIDES skal klynger i tre land få bedrifter som utvikler Big Data-baserte IT-løsninger, til å
jobbe sammen med bedrifter innen biofarma som utvikler kreftmedisin. Erfarne klynger med etablerte
møteplasser og sterke internasjonale nettverk var avgjørende for at prosjektet nådde opp.
Samarbeidet mellom NCE Smart Energy Markets og NCE Oslo Cancer Cluster ble initiert da
klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters utfordret NCE- og GCE-klyngene på hvordan de kan

bidra til at partnerbedriftene (for)blir globale innovasjonsvinnere. "Big Data" ble løftet fram som ett av
fire fokusområder på møteplassene mellom klyngene i programmet. Omstillingsmotoren er en direkte
oppfølging av prosjektet Globale innovasjonsvinnere.
2. Kompetanseløft for SMB
2.1 Kompetanseprogram gir suksess
Fosstech fikk nylig testet og godkjent leveranse av et avansert ekkoloddsystem til en av NATOs
marinebaser. – Kompetanseprogrammet har vært avgjørende for suksessen, sier daglig leder Steven
Foss. Kompetanseprogrammet er et samarbeid mellom Kongsberg Maritime, NCE Raufoss og NCE
Systems Engineering.
Subseadivisjonen i Kongsberg Maritime har invitert seks av sine sentrale
underleverandører til å delta i et kompetanseprogram. Divisjonen har
nesten all vareproduksjon hos sine underleverandører og sikter mot å
fortsatt ha mye produksjon i Norge. Sammen med leverandørene
etablerer de en forbedringskultur basert på Lean-metoder hvor fokus er
på kvalitet, leveringspresisjon og kostnadseffektivitet.
De fem andre leverandørene som er med i programmet er Oswo,
Norautron, Hapro, Kristiansand Skruefabrikk, Flåtnes Elektro-Mek.
En ideell produksjonslinje
Fosstech ble etablert i 1997 av Steven Foss. Selskapet produserer
innkapsling av avansert elektronikk til ekkolodd og undervannskabler.
Nylig fikk de testet og godkjent leveranse av et avansert
ekkoloddsystem til en av NATOs marinebaser, hvor Kongsberg Gruppen (KOG) er kunden.
– Da vi gikk inn i kompetanseprogrammet i 2014, var det et nytt produkt for oss. Som en del av
kompetanseprogrammet startet vi opp med å bygge en ideell produksjonslinje for produktet i samarbeid
med Kongsberg Maritime. Vi brukte Lean-tankegang i prosessen, og det har vært en kjempesuksess som
gir grunnlag for langsiktig vekst, sier Foss.
– Kompetanseprogrammet har vært avgjørende for at vi har fått suksess med produksjonslinjen og
produktet. Det er mest moderne i sitt slag innen innkapsling av elektronikk, sier Foss.
Blir fremoverlent og mer innovative
– Sånn som tidene er nå, må vi kunne reagere og omstille oss raskt når kunden har behov for det.
Programmet gjør at vi er fremoverlent og tar utfordringer vi får av kunden. Det er spennende, men også
krevende fordi vi må ha kompetanseressurser internt til å møte Kongsberg Maritimes forventninger.
Men samtidig gir det oss en unnskyldning til å være på hele tiden siden vi er i et felles program, sier Foss.
2.2 Konkurransedyktig vareproduksjon i Norge
I konkurranse med verdens fremste leverandører av bildeler har fabrikkene på Raufoss de siste årene
vunnet kontrakter på leveranser til de fleste ledende bilmerkene. Det har gitt en ekspertise på
produktivitet som gjennom Omstillingsmotoren gjøres tilgjengelig for små- og mellomstore bedrifter i
ulike bransjer over hele landet.

Brødrene Aa er en mellomstor bedrift i Hyen, Sogn og Fjordane som
designer, utvikler og bygger ferger, yachter og katamaraner i
plastkompositt. Med bistand fra Raufoss-klyngen har Brødrene Aa utviklet
et mer robust og effektivt produksjonssystem. Dette har vært avgjørende
for å styrke konkurransekraften for produksjon i Sogn og Fjordane, men
muliggjør også at bedriften etablerer seg med produksjon i Kina og USA
for få innpass i to store markeder.
Fleksible roboter og automatiserte prosesser
I Raufoss-klynga har fokuset lenge vært å jobbe smartere, kutte sekunder
og gjøre materialene litt lettere. Det er den høye graden av automatisk produksjon som gjør at fabrikken
på Raufoss er konkurransedyktig i forhold til lavkostland. En del av hemmeligheten bak den teknologiske
fremgangen er at Sintef Raufoss Manufacturing bistår bedriftene i industriklyngen på Raufoss med
utvikling av teknologi for å få robotene til å bli mer fleksible slik at de kan produsere mer lønnsomt i små
serier.
NCE Raufoss har bygd opp et integrert FoU-samarbeid som har gjort klyngebedriftene og øvrig ledende
vareproduksjon i Norge i stand til å forbli konkurransedyktige i globalt krevende markeder. I løpet av de
siste ti årene har bedriftene i Raufoss-klyngen hatt en produktivitetsvekst på 46%, mot 19% i annen
landbasert industri. Investeringene i felles-FoU er mer enn tjuedoblet, og omsetningen per ansatt er økt
fra 1,6 til 2,4 millioner kroner.
Fire kinesere på én nordmann
– Vi lager produktene på omtrent en fjerdepart av tiden, og vi bruker en fjerdepart så mange operatører.
Det sier Christopher Braathen som er fabrikksjef for Neuman Aluminium på Raufoss. Det østerisk-eide
selskapet har sitt ”Center of Excellence” for aluminiumsdeler til biler på Raufoss.
Det østerisk-eide selskapet er ett av flere som nå flytter virksomhet fra Kina til Norge.
I fabrikkhallen på Raufoss produserer ultra-effektive roboter aluminiumsdeler til bilmerker som
Mercedes, Land Rover og Volvo. Nytt produksjonsutstyr blir nå installert slik at produksjon av
hjuloppheng kan dobles.

Vedlegg 3: Bioøkonomien
I 2017 spilte Innovasjon Norge inn SNS-forslaget «Bioøkonomien; økt verdiskaping fra norske fornybare
biologiske råvarer». Bakgrunnen for innspillet var behovet for økt innovasjon og omstillingstakt i det
biobaserte næringslivet til havs og til lands for å utnytte potensialet i bioøkonomien. Innspillet inneholdt
tre tiltakspunkter:
1. Markedsorientering med fokus på mobilisering og synliggjøring av muligheter
2. Innovasjon i samspill for å fremme samarbeid i og mellom sektorer og fagdisipliner
3. Industrioppbygging ved risikoavlastning gjennom tapsgaranti
Det var kun punkt 1 om markedsorientering/mobilisering som foreslo bevilgning fra LMD, KMD og NFD.
Mulighetsområdet Bioøkonomien er et av seks prioriterte områder i Innovasjon Norge. Arbeidet for å
fremme innovasjon og utvikling av eksisterende biobaserte verdikjeder og utvikling av nye, er derved en
integrert del av Innovasjon Norges arbeid. I tillegg til spesielle oppdrag er det i strategien vår lagt vekt på

at utviklingen av bioøkonomien i større grad utnytter de generelle virkemidlene i Innovasjon Norge. I
tråd med denne utviklingen spiller Innovasjon Norge ikke inn en egen SNS på bioøkonomi.
Bionæringenes behov skal dekkes i de generelle SNS forslagene.
Forslaget «Klynger som omstillingsmotor» har to elementer:
a) Samhandlingsarena
b) Utviklingsarena
Det er et tydelig og stort behov for å øke samarbeid i og mellom biobaserte næringer, og andre næringer
for å utnytte mulighetene i nye markeder for biobaserte produkter. Samtidig er behovet stort for å
utvikle og implementere ny teknologi og prosesser for å utnytte bioråvarene i Norge maksimalt.
Aktivitetene innenfor samhandlingsarenaen, hvor fokus er på mobilisering, økt samarbeid og deling av
kunnskap og kompetanse vil dekke bionæringenes behov for å få til flere innovative miljøer. Her vil det
skapes muligheter for å skape nye nettverk og samarbeidskonstellasjoner og kople de videre på klynger
etter behov. Samhandling og samarbeid har vært spesielt utfordrende på den grønne siden av
bioøkonomien. Det har tatt tid og ressurser å få den første Arena klyngen innenfor tre/skog opp og stå.
For å få opp flere og styrke de eksisterende klyngene innenfor bionæringene så er det fortsatt behov for
flere samhandlingsarenaer i Norge og med internasjonale forgreninger. Innenfor jordbruket så kan de
eksisterende samhandlingsarenaene utvikles slik at de bedre enn i dag dekker behovet for innovasjon og
utvikling f.eks. knyttet til klimautfordringene og smart landbruk. Her trengs det ekstra grep og innsats
for å skape ettertraktet og konkurransedyktige miljøer som utnytter hele virkemiddelapparatet.
Utviklingsarenaen vil kunne anvendes av bedrifter som ønsker å innovere og effektivisere eksisterende
produksjonsprosesser, utnyttelse av sidestrømmer eller nye biobaserte ressurser. Disse prosjektene vil
være knyttet til eksisterende klynger for å styrke kunnskapsdeling og cross-over. Disse prosjektene er
viktig ledd i å bygge opp fremtidens biobasert industri i Norge som er en forutsetning for å unngå at
Norge blir en leverandør av bioressurser til bioindustrien i andre land.
Vedlegg 4: Stort regionalt spredningspotensial
Omstillingsmotoren skal bidra til på-tvers-samarbeid og gi et kompetanseløft for SMB`er over hele
landet.
Kjernen i Omstillingsmotor er at kompetanse, teknologi og nettverk, som tidligere i hovedsak kun har
kommet partnerne til gode gjennom klynge-samarbeid i sin egen region, nå skal gjøres tilgjengelig for
bedrifter med vilje og evne utenfor egen klynge og region.
Eksempelvis har Raufoss-klyngen i pilotprosjektet jobbet med produktivitets-forbedringer, primært
gjennom å effektivisere produksjonslinjen i så ulike bedrifter og bransjer som Brødrene Aa (Hyen, Sogn
og Fjordane), Oshaug Metall (Molde, Møre og Romsdal), Norse Metall, (Elverum, Hedmark),
Båtsfjordverket (Båtsfjord, Finnmark), Flåtnes Elektro-Mek (Stokke, Vestfold), Kristiansand Skruefabrikk
(Kristiansand, Vest-Agder) og Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk (Lillehammer, Oppland).
I hovedprosjektet kan det settes stor kraft i Omstillingsmotoren der motorklyngene kan bruke klyngeNorge for å nå ut til små og mellomstore bedrifter i ulike sektorer. Gjennom klyngeprogrammets 20
Arena-klynger, 14 NCE-klynger og 3 GCE-klynger har vi et nett av regionale koblingspunkter og et stort
regionalt spredningspotensial.

Forslag 2: Merkevaren Norge skal bidra til økt eksport og vertskapsattraktivitet
I Stortingsmelding 22 (2011-2012) om Innovasjon Norge står det: «Innovasjon Norge skal profilere Norge
og norsk næringsliv på en helhetlig måte. I tillegg til direkte bedriftsrettede tjenester, skal Innovasjon
Norge profilere norsk næringsliv i utlandet, og Norge som et attraktivt land å investere i. Et godt
omdømme styrker vår internasjonale konkurranseevne og kan fungere som en strategisk merkevare.»
Det er også forventninger fra våre kunder, som ser på en nasjonal merkevare som et offentlig gode, at
Innovasjon Norge tar ansvar for utvikling av en tydeligere posisjonering og merkevareplattform for
Norge. Denne merkevareplattformen skal være førende for en økt innsats for følgende tre
mulighetsområder for 2018:




En strategi for økt eksport (ref. punkt 2.1)
En strategi for økt vertskapsattraktivitet (ref. punkt 2.2)
Posisjonering av Norge på den internasjonale arenaen (ref. punkt 2.3)

1. Bevilgning
Det foreslåes en bevilgning over NFDs kapittel 2421,post 74, på 56 mill nok i 2018, fordelt på 20 mill til
Web portal, 10 mill til Eventer og Nettverk, 10 mill til Invest In og 16 millioner til eksportsatsing.

2. Beskrivelse - Merkevaren Norge skal skape vekst
Den norske velstanden er avhengig av økt verdiskaping. Merkevaren Norge skal bidra til det.
I tillegg til å eksportere flere varer og tjenester fra fastlands-Norge, må vi også tiltrekke oss flere
bedrifter, turister og talent fra utlandet. Merkevaren Norge skal utvikle en felles posisjonering for norske
bedrifter og næringsliv og bidra til at vi lykkes med å bygge fremtidens Norge.
Bedrifter landet rundt har sammen med næringsorganisasjoner, næringsklynger og myndigheter gitt sine
innspill til arbeidet med å utvikle Norge som merkevare. Dette handler om en bevisst satsing på ny vekst
og verdiskaping.
Forskning viser at det er mange likhetstrekk i måten bedrifter og land posisjonerer seg på og hvilke
resultater denne posisjoneringen skaper. I følge OECD har land som har tydelige internasjonale
posisjoner en rekke fortrinn som mindre tydelige land ikke har. Disse fortrinnene skaper økt tillit, gir flere
anbefalinger og økt eksport, samt flere turister og utenlandsinvesteringer.
Norge har allerede en tydelig posisjon innenfor bærekraft, viser undersøkelser Innovasjon Norge har
gjort i 17 internasjonale markeder. Bærekraft (i betydningen av miljø/klima, økonomi, samfunn) pekes
også ut som et fokusområde i norsk politikk, og står sentralt i alle forretningsstrategier som utvikles av
de norske eksportbedriftene. Samtidig er bærekraft viktig for et økende antall internasjonale kunder,
utenlandske bedrifter som vurderer å investere i Norge, talent som vurderer å studere eller jobbe i
Norge, samt reiselivet.
Innovasjon Norge jobber som en del av Merkevaren Norge prosjektet med å utvikle,spisse og forankre
den norske bærekraftsposisjonen. Denne skal fungere som en unik og attraktiv plattform for
posisjonering av Norge og norsk næringsliv.

Målet er et Norge skal ta en internasjonal posisjon som pionerer på å ta i bruk ny teknologi og
digitalisering for å finne nye løsninger på verdens mest presserende problemer (miljø, samfunn,
økonomi). Vi mener en slik posisjon vil understøtte forretningsmål om økt vekst og verdiskaping fordi
posisjonen vil understøtte eksport, investeringer, talent og reiseliv.
Tre fokusområder for vekst og verdiskaping – utløst ved en tydelig merkevare:
2.1 Export Norway – strategi for økt eksport
Bortfallet av eksportinntekter fra olje og gass innebærer at norsk fastlandseksport må dobles innen 2040.
Norge er godt rustet med høykompetent arbeidsstyrke og avansert teknologi som kan utvikles til
løsninger markedet etterspør, men norske bedrifter mangler internasjonal erfaring og kompetanse innen
kommersialisering, merkevarebygging og skalering. I de siste 20 årene har vi tapt internasjonale
markedsandeler.
Innovasjon Norge har de siste årene satset sterkt på å øke tilfanget av nye bedrifter (gründere) og
oppfordret disse til å tenke internasjonalt. 99 prosent av norske bedrifter er imidlertid SMB-bedrifter,
mange med svak vekst og lave ambisjoner. Den raskeste veien til økt eksport går gjennom:




Flere SMB-bedrifter som satser internasjonalt
Større vekstambisjoner hos de SMB-bedriftene som satser
At flere av SMB-bedriftene som satser internasjonalt lykkes.
2.1.2

Behov

Internasjonalisering er en svært kostnadsdrivende, kompleks og risikofylt prosess som kun lykkes dersom
bedriften evner å svare på spesifikke markedsbehov og har riktig kompetanse til å utvikle en
forretningsmodell tilpasset markedet.
Vår egen erfaring samt tilbakemeldinger fra kundegrupper i viktige eksportmarkeder viser at norske
virksomheter er uforberedt i møtet med internasjonale markeder. Mange norske aktører er små i
internasjonal sammenheng, konseptene deres er uklare og deres fremtreden usikker. De oppfattes
derfor som en lite attraktiv partner og leverandør, selv der den teknologiske løsningen de tilbyr er
overlegen andre løsninger på markedet. Den manglende kompetansen bidrar til en markedssvikt.
2.1.3

Prioriterte målgrupper

Vi ønsker å prioritere SMB- bedrifter med vekstpotensial innenfor de mulighetsområdene Innovasjon
Norge har definert.
Vi ønsker videre å prioritere klynger og nettverk av bedrifter. Norske aktører er små og har mye å vinne
på å forene krefter og lære av hverandre i nettverk, og ikke minst når det gjelder merkevarebygging.
Norge har investert betydelig i klyngeutvikling, og vi ønsker å kapitalisere på denne satsningen samtidig
som den gir oss mulighet til å effektivisere vår innsats.
2.1.4

Tiltak – Globalt Vekstprogram

Med utgangspunkt i problembeskrivelsen ovenfor samt våre egne erfaringer fra Globalt
Entreprenørskapsprogram og Fram-programmer, ønsker vi å etableres en større satsning; et globalt
vekstprogram som dekker behovet for kompetanse, internasjonal eksponering, tidlig dialog med aktuelle

kundegrupper i markedet, innsikt i konkurransedyktige forretningsmodeller og behovet for nettverks- og
merkevarebygging både hjemme og ute.
Internasjonale impulser og erfaring fra internasjonale miljøer hever ambisjonsnivået, og norsk
tilstedeværelse i disse miljøene setter Norge på kartet. Bedriftene våre lærer forretningsutvikling og
skalering av de beste. Programmet vi foreslår vil ha fellestrekk med globalt entreprenørskapsprogram
når det gjelder kompetansedelen og eksponering i markedet, med den forskjell at dette programmet er
rettet mot vekstbedrifter. Programmet vil ha likhetstrekk med Fram-markedsprosjekter når det gjelder
fokus på effektiv markedsinngang, men vil være mer komplett på kompetansedelen, være mer intensivt
og i mye større grad foregå med aktiv læring ute i markedene og med bidrag fra global spisskompetanse.
Vi knytter oss opp mot globalt ledende kompetansemiljøer innen næringen som kan lære norske
bedrifter å bygge konkurransedyktige forretningsmodeller og ikke minst, skalere disse. Målet er å gjøre
bedriftene i stand til å gjøre mest mulig av internasjonaliseringsjobben selv.
I 2017 vil IN pilotere en ny og mer kompakt variant av dagens Fram, i tråd med ovennevnte behov og
profil. Vi legger opp til et mer intensivt/kompakt program for 10-12 bedrifter. Dette ønsker vi å skalere
opp i 2018, og ber om en øremerket ramme på 16 mill nok.
2.1.5

Tiltak: Nasjonal profilering på eventer, konferanser og messer

Eventer og messer i utlandet representerer glimrende muligheter for å synliggjøre Norge, norske
bedrifter, produkter og tjenester. Det er også arenaer for nettverksbygging og kunnskapsinnhenting.
Mange norske bedrifter er små, mangler kompetanse og ressurser, og ser deltagelse på messer som et
stort løft. Vi har også erfaringer som tilsier at messer i for stor grad blir sett på som et isolert tiltak og
ikke utnyttet en milepæl i langsiktig markedsarbeid.
Vi ønsker med dette tiltaket å løfte frem viktige eventer for nye næringer og næringer med mange små
aktører, og tilby en arena som har en tydelig norsk profil. Vi ønsker å gjøre det mer overkommelig for
norske aktører å delta, samt å legge til rette for aktiviteter som gir en større ekstraverdi både for
utstillere og besøkende. Vi ønsker også å gjennomføre aktiviteter mot bedriftene i forkant og i etterkant
av eventene for å sikre optimal utnyttelse.
Vi ser for oss et budsjett på 10 mill nok pr år for å levere denne tjenesten.
2.2

Invest in Norway - Strategi for økt vertskapsattraktivitet

Utenlandsk kapital og eierskap bidrar til sysselsetting, tilgang til nye teknologier og økt eksport. Flere
hundretusen norske, arbeidstagere er i dag sysselsatt i utenlandsk eide bedrifter i Norge. Disse
bedriftene står for nesten 40 prosent av verdiskapingen i industrien. Utfordringen er at de fleste av disse
finnes i offshorenæringen. Med fallende utsikter for næringen, forsvinner kapital, arbeidsplasser og
tilgang til markeder. Land Norge konkurrerer med satser i dag kraftig på å tiltrekke seg utenlandske
investorer. De fleste har store offentlige «Invest in» organisasjoner med tilgang på betydelig større
ressurser enn det Norge har. En tydelig posisjon med en nasjonal Merkevare vil bidra til å gjøre Norge
mer konkurransedyktig og tiltrekke flere utenlandske investorer, selskaper og talenter.
2.2.1

Satsingen

En utvidet satsing på inward investment må gjøres langs to hoveddimensjoner. Den ene dreier seg om å
beholde og utvikle eksisterende selskap med utenlandsk eierskap. Den andre om å tiltrekke nye. Vi ser

også behov for å forsterke arbeidet i alle faser av investeringsprosessen; lokasjonsutvikling,
markedsføring, gjennomføring og oppfølging.
Vårt forslag er at Innovasjon Norges distriktskontorer, i samarbeid med regionale partnere, utrustes til å
håndtere eksisterende selskap samt å bidra til at det utvikles regionale og lokale investeringstilbud.
(innhente data, klargjøre arealer, være kommunenes- og lokasjonenes sparringpartner, ha kontakt med
utenlandsk eier, få utviklet prospekter osv.).
Samtidig spiller distriktskontorene en meget viktig rolle når incentiver kommer opp i
investeringsprosessen. I denne fasen er det spesielt viktig å jobbe tett med Enova, NFR og andre som
besitter midler slik at vi i fellesskap kan lage gode finansielle pakker for de mest verdiskapende
investorene.
Det er også nødvendig å mobilisere og heve kompetansen på utekontorer og ambassader i utvalgte land.
De må være i stand til å fange opp muligheter, promotere Norge og industrielle muligheter, gjennomføre
kundedialoger, være døråpnere, arrangere investorreiser osv.
Vi mener den foreslåtte web baserte portalen, som omtales under punkt 2.3, vil fungere som et viktig
verktøy i arbeidet med å synliggjøre norske løsninger.
Dagens Invest in Norway satsing har ingen spesialtilpassede programmer eller finansieringstjenester til
rådighet. En økt satsing handler om økt timebruk og økte direktekostnader (som f.eks. reising,
messevirksomhet, delegasjoner, konsulenthjelp osv.). Satsingen forutsetter også en forsterket satsing på
en koordinerende enhet- et team- som Invest in Norway er i dag.
Flere av barrierene for utenlandske investorer kan fjernes på rimelig kort sikt med økt ressursinnsats.
Eksempler på dette kan være mangel på regulerte næringsarealer, manglende informasjon om
energiforsyning, infrastruktur, tilgjengelig arbeidskraft, markedsinformasjon, og ikke minst muligheter
for offentlig finansiering osv.
Den økte satsingen estimeres til nok 10 mill.
2.3

Brand Norway webportal - for økt synlighet av norske bedrifter og næringsliv

Innovasjon Norge har i arbeidet med «Merkevaren Norge» sett et behov for å utvikle en
kommunikasjonsplattform for å øke synligheten til norske bedrifter og næringer. Vi mener en slik portal
vil gi norske bærekraftige løsninger et konkurransefortrinn internasjonalt samtidig vil det være med på å
skape en tydeligere posisjonering av Norge og norsk næringsliv internasjonalt.
Innovasjon Norge har sett på en rekke lignende initiativ i Europa. Vi opplever danskenes «State of
Green»-initiativ som svært interessant. En portal for presentasjon av norsk teknologi og norske løsninger
vil også være en sentral del av Merkevaren Norge-prosjektet.
I utviklingen av en slik portal må norsk konkurransekraft og særegenhet være førende. Et ensidig fokus
på grønn teknologi vil være for smal for den norske næringsstrukturen. Norsk næringsliv er langt mer
enn bare miljø/klimateknologi. Dette er dessuten en posisjon Danmark med «State of green», Tyskland
og andre nasjoner allerede har tatt. Norge må derfor finne en egen posisjon fremfor å kopiere Danmark.
En slik portal vil favne bredden i de viktigste norske eksportnæringene, fra oljeserviceteknologi som
optimaliserer produksjon og reduserer utslipp til offshore oppdrettsmerder og sensorteknologi som

reduserer bruken av for og medisiner, maritime styringssystemer, elektriske ferger og skip, smarte byerog smart helse-teknologi.
Vi ser også på en teknisk og mer fremtidsrettet teknologisk løsning for selve portalen, der det ved hjelp
av såkalt «marketing automation» og «automatic lead generation»-software kan generere konkrete
salgs-, investerings-, rekrutteringsmuligheter for norske bedrifter og akademia gjennom at brukerne
frivillig registrer seg på portalen og at deres aktiviteter og interesser dermed kan følges.
Dette er måten de fremste virksomhetene og organisasjonene i verden bruker slike portaler på.
Nøkkelen til suksess ligger i godt innhold. Innovasjon Norge ønsker derfor å jobbe tett med bedriftene,
forskningsinstitusjonene og universitetsmiljøene for å profilere og markedsføre teknologi, løsninger og
innsikt på portalen. Portalen vil også kunne spille en viktig rolle for utenriksstasjonene, ved statsbesøk og
delegasjonsreiser, og deres arbeid i Team Norway. Samtidig vil en slik portal synlighet av norske bedrifter
mot utenlandske medier.
Tanken er at portalen blir et nav i profileringen og markedsføringen av Norge og norsk teknologi overfor
utenlandske bedrifter, investorer og talent. Portalen skal fungere i et samspill og som en forsterker av
andre tiltak for synliggjøring og nettverksbygging i utlandet (se eksportstrategi), og samordninger med
det øvrige virkemiddelapparatet. Utviklingen av portalen er fremdeles på skissestadiet. De viktigste
avklaringene vil være knyttet til jus (foreløpige konkurranserettslige vurderinger er gjennomført),
styringsmodell og redaktøransvar vs. andre portaler og hjemmesider (andre offentlige sider og
bedriftenes egne løsninger) og ressursbruk.
Vi anslår en årlig driftskostnad på ca. 20 millioner kroner det første året, deretter 15 millioner kroner
årlig. («State of green» koster årlig kr 15 millioner).

3. Økonomiske og administrative konsekvenser
Vår erfaring fra bl.a. profileringen av reiseliv, arbeidet med maritim satsing, messer og delegasjoner,
tilsier at skal denne satsingen bli vellykket, må det prioriteres midler. Til sammenligning brukte Sverige
ved Svenska Institutet 78 mill SEK i 2014 (Svenska Institutets Årsedovisning 2014) ned fra 85 mill SEK året
før.Danskene bruker f.eks 15 millioner DKK i året på State of Green, og har 60 ansatte over hele verden i
sitt Invest In Denmark.
Det bes derfor om 56 mill for budsjettår 2018, og om øremerking av totalt 204 mill NOK for perioden
2019 -2022.
Samlet bevilgning for hvert av årene 2018–2022 (tall i mill. kroner)
Post 74
Messer/eventer
Web portal
Global Vekst
Invest In
SUM

2018
10
20
16
10
56

2019
10
15
16
10
51

2020
10
15
16
10
51

2021
10
15
16
10
51

2022
10
15
16
10
51

SUM
50
80
80
50
260

Resten av disposisjonen til dette satsingsforslaget (pkt. 4-8) er lagt under Vedlegg 2 i Appendiks.

Appendiks
Vedlegg 1: Svar iht. utredningsinstruks
1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
Den norske velstanden er avhengig av økt verdiskaping. Merkevaren Norge, som oppfattes av
næringslivet som et offentlig fellesgode, skal bidra til det. Etter 25 år med en solid økonomisk vekst,
er et oljedrevet norsk næringsliv nå i omstilling. Med dagens oljepris må eksporten fra andre
sektorer fordobles mot år 2040 for at vi skal opprettholde vår levestandard. Samtidig må vi lykkes
med å skape mange nye arbeidsplasser. Dette kan sees på som en stor utfordring, men det kan åpne
for store nye muligheter.
I tillegg til å eksportere flere varer og tjenester fra fastlands-Norge, må vi også tiltrekke oss flere
bedrifter, turister og talent fra utlandet. Merkevaren Norge skal utvikle en felles posisjonering for
norske bedrifter og næringsliv og bidra til at vi lykkes med å bygge fremtidens Norge.
2. Hvilke tiltak er relevante?
Tiltakene vil inkludere hjelp til enkeltbedrifter i forhold til å bygge attraktive og unike posisjoner
samt hjelp til økt synlighet. Tilbakemeldinger fra utlandet peker på et behov for økt
profesjonalisering i internasjonalisering. Videre må vi posisjonere Norge som et at attraktivt land for
investorer og talenter, og ha et system som støtter internasjonale interessenter.
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
Tiltakene må være i tråd med statsstøttereglene.
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
I følge OECD vil en nasjonal merkevare være støttende for nasjoner som er i omstilling.
Norge har et stort potensiale som merkevare. Som Sveits kan vi bygge verdi og differensiering i varer
og tjenester fra Norge, og øke konkurransekraften for norske aktører som grundere og
vekstbedrifter. Tiltakene vil støtte arbeidet i Team Norway, og bør ha et langsiktig perspektiv.
5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
Brand Norway webportal: Innovasjon Norge har i arbeidet med «Merkevaren Norge» sett på en
rekke lignende initiativ i Europa, inkludert Danmark. Vi opplever danskenes «State of Green»-initiativ
som svært interessant – og en hjemmeside / portal for presentasjon av norsk teknologi og norske
løsninger vil også være en sentral del av Merkevaren Norge-prosjektet.
Invest in Norway: En styrking av Invest In Norway er nødvendig for å møte konkurransen fra land vi
ønsker å sammenligne oss med. Dette går både på kompetanse i verdikjeden, og ressurser til økt
innsats mot målgruppene.
Export Norway: En offensiv strategi for internasjonalisering. Norske bedrifter er små og
produktorientert, og trenger støtte til å penetrere internasjonale markeder.
6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
Forankring i Team Norway og hos bedriftene, samt ressurser til gjennomføring.

Vedlegg 2: Detaljer fra standard disposisjon (pkt. 4-8) – fortsettelse av disposisjon i hovedtekst
4. Varighet
Byggingen av merkevaren Norge er en langsiktig prosess. De tre områdene vil gradvis
innfases/prosjekteres i 2017, fra og med 2017,og vi ønsker altså en økt innsats i perioden 2018-2022.
5. Behovet for tiltaket og forventede resultater
•Norge står overfor en krevende omstilling på grunn av lavere oljepris. Dette kan også utfordre en raus
velferdsmodell
•Norge er fantastisk posisjonert innen olje, maritim og sjømat – men må ta tilsvarende posisjoner også i
andre segmenter. Her trekkes særlig havrommet, fornybar energi, «smart cities», helse og
reiseliv/kreative næringer frem som nye mulighetsområder
•Norge må gå fra produktorientering til markedsorientering. Tiden da gode produkter solgte seg selv er
over. Parallelt med dette må kulturforståelsen styrkes.
•Norge må sikre flere internasjonale investorer og tilgang på talenter og kapital.
Forventet resultat er økt konkurransekraft og verdiskaping på nasjonalt nivå. Mer konkret vil dette
arbeidet gi effekt for våre målgrupper innenfor følgende områder:
• I tøff konkurranse om synlighet overfor internasjonale beslutningstakere, vil en sterk norsk merkevare
bidra til at gründere får muligheten til å presentere sin bedrift og sine ideer for globale kunder og
investorer. Internasjonale gründere vil også se på Norge som et interessant marked med den tilflyt av
kompetanse og arbeidsplasser det vil medføre.
•Vekstbedriftene vil oppleve at det ikke lenger er nok med god kvalitet på produktene alene. Ved å
bygge på «Merkevaren Norge» i sitt internasjonale markedsarbeid kan bedrifter skape en identitet som
kan hjelpe de til å skille seg positivt ut fra konkurrentene.
•Næringsmiljøer er i dag opptatt av omdømmebygging (Cluster Branding) for å trekke til seg kunder,
kompetanse og kapital. For bedriftene i klyngen kan det gi stor gevinst å vise til medlemskap i kjente og
velrennomerte klynger. Klyngen vil ha glede av å spille på de verdier og assosiasjoner som en nasjon er
kjent for, og slik representere bindeleddet mellom bedriftsposisjonering og nasjonal profilering.
6. Resultatoppfølging
Det legges opp til en videreføring av etablerte rapportering-, evaluering- og analyseprosesser. Årlige
rapporteringer av aktivitets- og resultatutvikling, og vi vil vurdre en effektmåling i 2020 som kan gi
føringer for videre implementering og organisering.
7. Utredningsprosess som ligger til grunn for forslaget
Det er allerede gjort et vesentlig stykke forarbeid knyttet til posisjonering av Norge internasjonalt, jfr.
Støre-utvalget, Sjømatrådet, Visit Norway, Stø Kurs, mm. Norsk teknologi/sektorer har i flere marked
allerede et tydelig og godt omdømme. Det vil være naturlig å bygge videre på erfaringer fra tidligere
arbeid og prosesser. Nedenfor er en liste med de mest sentrale arbeidene som ligger til grunn for denne
satsingen:

•I 1999 bestilte UD den uavhengige rapporten ”Oppbrudd og fornyelse. Norsk utenrikskulturell politikk
2001 – 2005” (Rudengrapporten– oppkalt etter arbeidsgruppens leder). Den anbefaler en sterk
opptrapping av den norske ressursinnsatsen i omdømmearbeidet.
•Rapporten ”Norwegian Public Diplomacy” ble presentert på en lukket arbeidskonferanse i regi av UD og
NHO i juni 2003. Konferansen synliggjorde at Norges hovedproblem i kontakt med brede målgrupper i
andre land, er landets usynlighet – noe som blant annet skyldes mangel på et samstemt profilerings og
omdømmearbeid.
•Utenriksdepartementet nedsatte i 2004 et bredt sammensatt omdømmeutvalg medrepresentanter fra
myndigheter, næringsliv og kulturliv. Mandatet for utvalget var å utvikle forslag til en overordnet og
omforent posisjon for nasjonalt omdømmearbeid: Forslaget til overordnet nasjonal posisjon
(Nyskapende i samspill med naturen) anbefales tatt i bruk som gjenkjennelig verdigrunnlag i de ulike
aktørers aktiviteter
•Utenriksminister Støre etablerte i 2007 et nasjonalt omdømmeforum for å få innspill og råd til UDs
arbeid med å profilere Norge i utlandet. Basert på undersøkelser og markedsprioriteringer ble det valgt
ut 19 land der Norge aktivt skulle arbeide med nasjonal merkevarebygging. Vår posisjon skulle bygges
rundt ordene: Ressurssterk, engasjert partner, da det var her man mente Norge kunne differensiere seg
attraktivt i forhold til andre nasjoner.
•2009-11 Omdømmepilot for samordning mellom UD/ambassader og Innovasjon Norge. Piloten skulle gi
svar på hvordan samordningen kunne gjøres bedre både hjemme og ute, og resulterte bl.a. i utviklingen
av Norgesprofilen, nettstedet «Norway Stories « og en Kommunikasjonshåndbok for utestasjonene.
Anbefalinger om implementering av en felles strategi i respektive forretningsplaner.
•2014 Team Norway formelt etablert i regi av NFD
•Oppfølgende kvantitativ undersøkelse i regi av UD bekrefter at merkevaren Norge kan utvikles til et
felles gode, og beskriver områder Norge har høy troverdighet. (NBI 2014)
•2015:Drømmeløftet i regi av Innovasjon Norge gir tydelige innspill på næringslivets styrker og behov.
Koblet opp mot FNs bærekrafts mål leder dette til defineringen av seks mulighetsområder for norsk
næringsliv.
2016: Forankringssamtaler med 40 klynger, 30 av de største bedriftene i Norge og flere organisasjoner og
bransjekontor
2016: Best Practice: Besøk i Tyskland, Sveits, Sverige, Spania, Danmark og UK.
•2016: En kvantitativ omdømmeanalyse i 17 land bekrefter Norges styrker og svakheter, og peker på
områder der Norge kan ta attraktive og tydelige posisjoner. En forankringsrunde av Merkevaren Norge
strategien i første halvdel av året bekrefter behovet for en omforent og koordinert strategi for
profileringen av Norge og norsk næringsliv i utlandet.
8. Politisk relevans
Forslaget følger opp viktige premisser i Stortingsmelding nr 22 (2011-12) og tar hensyn til at Norge går
fra særstilling til omstilling. En sterk norsk merkevare skal støtte strategier på andre områder som for

eksempel reiseliv, sjømat og maritim, der målsetningene er ledende globale posisjoner. I oppdragsbrevet
for 2015 fra NFD står det bl.a.:
«….Programmer for profilering og omdømmebygging skal bidra til å gjøre norsk næringsliv og teknologi
bedre kjent i utlandet og bidra til at utenlandsk næringsliv investerer og etablerer ny virksomhet i
Norge……..Team Norway er et tiltak som skal bedre koordineringen av de ulike norske aktørene som
arbeider med næringsfremme i utlandet….»
I Stortingsmelding 22 (2011-2012) om Innovasjon Norge står det: «Innovasjon Norge skal profilere Norge
og norsk næringsliv på en helhetlig måte.
I tillegg til direkte bedriftsrettede tjenester, skal Innovasjon Norge profilere norsk næringsliv i utlandet,
og Norge som et attraktivt land å investere i. Et godt omdømme styrker vår internasjonale
konkurranseevne og kan fungere som en strategisk merkevare.»
Regjeringens oppfølging av FNs bærekrafts mål:
I 2015 kom verden med en lang rekke bestillinger, utfordringer og oppgaver som må løses.
Å sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til, var bare ett av 17 områder som
medlemslandene i FN ble enige om da de satte opp bærekraftsmålene i 2015. Merkevaren Norge skal
bidra til en tydelig internasjonal posisjon som pionerer på å ta i bruk ny norsk teknologi for å finne nye
løsninger på verdens mest presserende problemer (miljø, samfunn, økonomi).
Vedlegg 3 - Eksempler Merkevaren Norge
Vi har fått god forståelse og kunnskap om hvordan andre land innretter sine nasjonale
merkevarestrategier. Det er imidlertid ikke alltid like lett å verifisere informasjon om effekter, men i
eksemplene under forsøker vi å vise caser som er beskrivende for hva vi ønsker å oppnå.
1. Eksportstrategier
Storbritannia
Storbritannia har mange internasjonale merkevarer med sterke posisjoner i sine markeder. Gjennom
kampanjen GREAT, et privat/offentlig samarbeid, fokuserer man på hvordan tilknytningen til merkevaren
GREAT likevel kan hjelpe selv sterke merkevarer til positiv differensiering. De sier selv at effekten av
innsatsen er formidabel, og mener at de får igjen 10 ganger innsatsen.
GREAT eksempelet viser både hvordan en nasjon kan skape en kommunikasjon på tvers av bransjer,
synergien mellom merkevarer og nasjonale brands. Målet med kampanjen er vekst og økt verdiskaping,
den er forankret i regjeringen, og får tilført årlige, øremerkede penger fra statsbudsjettet. Vi ønsker ikke
å kopiere kampanjen, men å ta fatt i en posisjonering som gir norske aktører en mulighet til å utnytte
den latende verdien av den norske merkevaren, samt skape en profil som kan utnyttes på norske eventer
i utlandet.

Sveits
Sveits arbeider offensivt og planmessig med Merkevaren Sveits. De ønsker å gi nasjonale bedrifter en
fordel i internasjonal konkurranse, og er bevisst i å posisjonere det sveitsiske flagget som et
kvalitetsstempel. Made in Swiss brukes aktivt på flere bransjer, med klare kriterier for bruk. Sveitserne
selv hevder at merverdien i deres eksport (konkurransekraft/merverdi) tilsvarer 1 % av BNP.

2. Invest In
Et aktuelt eksempel er Invest in Denmark, som for tiden er den mest aktive invest in- funksjonen i
Norden med med ca 60 ansatte fordelt på kontorer i Danmark og verden rundt. Eksempelvis har Invest in
Denmark et dedikert kontor i Silicon Valley, der det oss bekjent jobber 14 personer – både egne ansatte
og innleide konsulenter - med å trekke amerikanske investeringer til Danmark.

Invest in Denmark har arbeidet proaktivt i flere år. Et eksempel på resultater av dette arbeidet er Apples
beslutning om å legge et av sine største datasentre til Viborg. I forkant av denne beslutningen
gjennomførte Invest in Denmark flere besøk til og møter med Apple, ref avisutklipp under.
I prosessen var også konfidensialitet viktig, noe som har vært behørig omtalt i danske medier.

3. Web portal
Danmark har hatt stor suksess med sin State of Green satsing, og synliggjør Danmark og danske løsninger
på en god måte.
Norges motsvar til danskenes «State of green»-portal bør profilere og markedsføre norsk teknologi og
norske løsninger for en mer bærekraftig verden.
En slik portal vil favne bredden i de viktigste norske eksportnæringene, fra oljeserviceteknologi som
optimaliserer produksjon og reduserer utslipp, til offshore oppdrettsmerder og sensorteknologi som
reduserer bruken av for og medisiner til elektriske ferger og skip, smarte byer- og smart helse-teknologi.
Vi mener en slik portal vil favne alle de seks mulighetsområdene for ny vekst som er definert i Innovasjon
Norges strategi.
Tanken er med andre ord at portalen blir et nav i profileringen og markedsføringen av Norge og norsk
teknologi overfor utenlandske bedrifter, investorer og talent. Portalen skal fungere i et samspill og som
en forsterker av det øvrige virkemiddelapparatet. Nøkkelen til suksess ligger i godt innhold. Innovasjon
Norge ønsker derfor å jobbe tett med bedrifter og akademia for å profilere og markedsføre teknologi,
løsninger og innsikt på portalen. Portalen vil også kunne spille en viktig rolle for utenriksstasjonene, ved
statsbesøk og delegasjonsreiser.

Merk: Skisse

Forslag 3: Økt satsing på risikolån
1. Bevilgning i 2018 på kapittel og post
For å styrke vår satsing på lån for oppstartsbedrifter og vekstselskaper foreslår Innovasjon Norge å øke
utlånsrammen for landsdekkende risikolåneordninger med opptil MNOK 300 årlig. Dette vil gjøres ved å
øke avsetning til tapsfond med MNOK 100 over kap. 2421 post 50 årlig. Satsingsforslaget innebærer også
nye produkter tilpasset dagens omstillingsbehov i næringslivet.

2. Beskrivelse
Innovasjon Norge skal bidra til «flere gode gründere» og «flere gode vekstselskaper». Det er vår
erkjennelse at lån er et bedre virkemiddel enn tilskudd i skalerings-/vekstfasen og vil bidra til sterkere
selskap med følgende begrunnelse:
 Man bruker en lånt krone smartere enn en tilskudds-krone. Lån bidrar til kostnadseffektivitet,
hurtighet til markedet, markedsorientering og bedre gjennomføring av prosjektene
 Bruken av konsulenter til å skrive søknader vil gå ned. I dag kan opptil 30 % av tilskuddsmidlene
gå til konsulentene, dette er et mindre problem for lån
 Forpliktelsen ved et lån resulterer i at de svakeste selskapene i mindre grad vil søke. Innovasjon
Norge får prioritert bedre og bruke mer ressurser på de rette prosjektene
 Ved tilbakebetaling av midlene vil disse kunne benyttes på nye prosjekter
SSB kan dokumentere meget gode resultater for innovasjonslånene under deres analyser i MRS-arbeidet
2014, en effekt langt over gjennomsnittet for alle ordningene. Estimatene på gjennomsnittlig årlig
mervekst over en treårsperiode for innovasjonslånekundene var på hele 22 prosentpoeng årlig, 11
prosentpoeng mer verdiskaping, 6 prosentpoeng økt produktivitet og over 2 prosentpoeng vekst i
totalkapitalrentabilitet. Dette var da SSB henførte kundene til det virkemiddelet kunden fikk «først». Da
SSB endret metoden i fjor, til å henføre kunden til «største» virkemiddel (beløpsmessig), ble resultatene
noe lavere for innovasjonslånene hva gjelder vekst i omsetning, 14,3 prosentpoeng, men fortsatt veldig
god på de andre indikatorene, og bedre enn de fleste andre virkemidlene i porteføljen.

Tilskuddsaspektet vil delvis videreføres gjennom et begrenset rente- og avdragsfritak. Vi vil også sette en
betingelse på at prosjektet lykkes for å kreve tilbakebetaling. Gjennom «drømmeløft» prosessen, i
innspillsmøter med gründere og tilbakemeldinger fra våre kunder har vi fått bekreftet at en slik
låneordning vil svare til bedrifter og investorer sine ønsker om forutsigbare finansieringsløsninger.

De åtte kriterier for virkemidler - jfr. stortingsmeldingen "Verktøy for vekst” – legges til grunn for
videreutvikling av risikolåneordningen. I kombinasjon med andre virkemidler vil mer forutsigbare
lånetilbud bidra til mer robuste finansieringspakker for bedriftene i de ulike målgruppene. Ser vi på tvers
av alle dagens finansieringsordninger i Innovasjon Norge utløser vi nær 2 private kroner for hver krone
brukt, dermed matcher vi privat kapital. Vi mottar 3,4 mrd. over statsbudsjettet, finansier 6,1 mrd. i
bedriftsprosjekter som utløser 16,3 mrd. i aktiviteter (IN årsrapport 2015).
Vi ønsker å definere klare produkter og kommunisere tydeligere mot ulike målgrupper. Typiske
målgrupper kan være:



Innovative bedrifter yngre enn 5 år: Kommersialiseringslån og Vekst/Internasjonaliseringslån
Bedrifter eldre enn 5 år: Vekstlån, FoU-lån og Investeringslån

3. Varighet
Styrking av risikolåneordningen ses på som et viktig ledd i omstillingen av norsk økonomi og næringsliv,
men omstillingsbehovene er langsiktige og kan ikke løses med ett enkelttiltak over få år. Tiltakene må
derfor virke sammen over lang tid.
Vi anbefaler derfor at satsingen implementeres uten tidsbegrensning og med jevnlige evalueringer og
vurderinger mot helheten av Innovasjon Norges virkemidler.

4. Behovet for tiltaket og forventede resultater
Risikolån kan benyttes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering,
nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling, som det er vanskelig å finne tilstrekkelig
risikovillig kapital til å gjennomføre i det private kredittmarkedet.
Venturemarkedet i Europa er fortsatt ikke restituert etter finanskrisen i 2009, og det samme gjelder i
Norge. Det er derfor nødvendig å få denne delen av kapitalmarkedet til å fungere bedre gjennom å bidra
til å avlaste risiko.
Innovasjon Norge opplever at mangelen på risikovillig og kompetent langsiktig kapital er de største
barrierene for at oppstartsbedrifter og SMB i vekst ikke lykkes med sine prosjekter. Det er også en viktig
årsak til at kunnskapsbaserte virksomheter med potensial ikke klarer å stå løpet ut og realisere
potensialet. Innovasjon Norge erfarer at vår deltakelse og «godkjenning» av prosjekter blir stadig
viktigere. Det bidrar til større tillit mellom aktørene og reduserer problemene med
informasjonsasymmetri og utløser således privat kapital. Tilskudd utløser også privat kapital og løser
informasjonsasymmetri. Samtidig fremstår lån som vanskeligere å få, bedriftene har vært gjennom en
kredittvurdering og må ha gode svar, noe som impliserer lavere risiko og høyere seriøsitet. Lån løser
derfor utfordringen med informasjonsasymmetri på en mer effektiv måte enn tilskudd.
Med økt satsning på Etablerertilskudd de siste årene har vi fått opp et kritisk antall gode forretningsideer
og følger bedriftene et godt stykke ut i utviklingsfasen med risikoavlastning. Men vi ser at vekstfasen
fortsatt er kritisk for mange selskaper da det finnes lite risikovillig kapital i den fasen hvor man typisk
trenger forretningsengler og såkorn-/venturefond.

En økt satsing på lånefinansiering for lovende oppstartselskaper og SMB i vekst vil bidra til å dekke
finansieringsgapet for risikokapital i skalering og vekstfase. Vi mener at lån vil bidra til sterkere selskaper
og bedre måloppnåelse for Innovasjon Norge, fordi selskapene gjennom lånefinansiering kan oppnå en
bedre totalfinansiering av utviklingsprosjektene.
Virkemidlene må virke sammen, og det ser det ut til at de gjør rundt såkornfondenes porteføljer av
spennende selskaper. Disse benytter seg av hele bredden av virkemidler samt børs for å få
risikoavlastning når utviklingskostnadene skal dekkes. Nye studier Innovasjon Norge har gjort av
såkornfondenes porteføljer (i bølge 2 – 8 fonds fra 2006-d.d.) viser at det tar mange år før
kommersialisering gir nødvendig avkastning til eierne, og det er svært krevende for private å bære store
utviklingskostnader gjennom hele utviklingsløpet alene.

5. Omstilling i etablerte bedrifter
Suksessraten er høyest i kapital- og kunnskapsintensive næringer som i teknologi-industrien, IKT og faglig
og forretningsmessig tjenesteyting. Andelen innovative bedrifter med suksess er høyere der det er store
krav til kunnskap, teknologi eller produksjonskapital. Høykostland må ikke fanges i «produksjonsfellen».
Det betyr at Norge må utvikle nytt næringsliv tidlig i verdikjeden (forskning og utvikling/design) og sent
(markedsføring, logistikk) – her er kunnskapselementet og verdiskapingspotensialet størst. Ved utvikling
av «smart industri» med økt fokus på produktivitet, digitalisering og innovasjon vil imidlertid
mulighetene for å ta hjem produksjon øke i årene som kommer.
Kunnskapstunge, ofte FOU-baserte virksomheter har gjerne internasjonalt potensial og mangler
dessuten store nok markeder i Norge til å leve av og vokse i. Kostnadene med å etablere seg ute påvirker
bedrifters eksportbeslutninger i betydelig grad – spesielt i et marked preget av sviktende inntekter og økt
krav til omstilling. Dette har norske virksomheter gitt uttrykk for i fokusgruppeintervjuer vi har
gjennomført tidligere i år. Det er derfor vanskelig å finne investorer med riktig profil på kompetanse,
nettverk og erfaring med tidlige pilotkunder. Markedet utvikles gradvis over tid og man må oftere ut
internasjonalt i globale verdikjeder fra dag 1. Norske virksomheter med et begrenset hjemmemarked har
derfor et større behov for eksportstøtte sammenliknet med konkurrenter med et større hjemmemarked.
Etablerte bedrifter har behov for risikoavlastning i forbindelse med innovasjonsprosjekter som skiller seg
vesentlig fra deres daglige drift. Dette kan være i forbindelse med en nødvendig omstilling, eller når en
virksomhet innoverer for å ligge i tet i utviklingen. De trenger risikoavlastning knyttet til utvikling og
kommersialisering av konkrete nye prosjekter. Det vil alltid være risiko forbundet med innovasjon.
Dersom bedriftene ikke har mulighet til å finansiere opp dette i tilstrekkelig grad, kan de utsette den
daglige driften for unødvendig risiko. Vi ønsker derfor å knytte innovasjonslån opp mot de konkrete
innovasjonsprosjektene, slik at selskapet skal slippe å måtte betale tilbake lånet dersom prosjektet
mislykkes. Vi mener dette vil bidra til at flere etablerte bedrifter utnytter sitt vekstpotensial.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Vi ønsker økt satsing på målrettede risikolån allerede fra 2017 ved å omdisponere tilskuddsmidler til
tapsfond fra post 50. Vi ønsker oss en vridning fra tilskudd mot lån. For å få til denne vridningen samt få
mer ut av ressursene ved bruk av lån må vi i det minste holde post 50 på samme nivå som 2016.
Samtidig økes utlånsrammen for landsdekkende innovasjonslån/risikolån med opp til MNOK 300 årlig.

Samlet bevilgning for hvert av årene 2017–2021 (tall i 1 000 kroner)
Kap./post
Økt ramme post. 50
SUM

2017
MNOK 100

2018
MNOK 100

2019
MNOK 100

2020
MNOK 100

2021
MNOK 100

Totalt
MNOK 500
MNOK 500

7. Resultatoppfølging
Effekten av virkemiddelet skal måles iht. mål- og resultatstyringssystem og evalueringer. Ordningen
retter seg i mot måloppnåelse på delmål 1, «flere gode gründere», samt på delmål 2, «flere vekstkraftige
bedrifter». Risikolåneordningen vil fortløpende bli evaluert og justert for å treffe målgruppen optimalt og
utløse privat kapital i størst mulig grad.
Når det gjelder positive og negative virkninger av tiltakene, se appendiks pkt. 4.

8. Utredningsprosess som ligger til grunn for forslaget
Forslaget er basert på forskning, kunnskap og erfaringer både fra Norge og andre land. I forlengelsen av
Meld. St. 22 (2011-2012) «Verktøy for vekst – Om innovasjon Norge og SIVA», nedsatte NFD en
arbeidsgruppe som lagde en rapport på temaet tidligfasefinansiering for å vurdere det faglige grunnlaget
for å utvikle tilbudet av kapital i bedrifters tidlige fase. De kartla både andre lands og Norges virkemidler
på området. Formålet var å vurdere innretningen av dagens virkemidler, foreslå justeringer og vurdere
nye tiltak. Rapporten gir en god oversikt over aktører og virkemidler. I rapporten finnes flere gode
referanser til forskningsbasert kunnskap om dette temaet enn de få vi har nevnt i dette notatet.
En meget interessant vurdering arbeidsgruppen gjør, er at dersom man ønsker å videreutvikle
virkemidlene, bør man vri dem i større grad mot å bruke markedsmekanismer fremfor rene tilskudd,
men at tilskudd likevel bør være det mest naturlige i den aller tidligste fasen.
En av Menon-publikasjonene var en interessant sammenliknende studie om tidligfasekapital med land vi
liker å sammenlikne oss med. Situasjonen var jo ganske spesiell rett etter finanskrisen, men mye tyder på
at tilbudet av venturekapital har holdt seg lavt også i årene etter krisen i hele Europa, mens tilbudet i
USA har tatt seg opp igjen. Menon slår fast at det er et behov for virkemidler som er i stand til å følge
høyvekstbedrifter over lengre tid.
Produktivitetskommisjonen har laget en god beskrivelse av kreditt- og egenkapitalmarkedene i Norge, og
konkluderer bl.a. med at det nå er viktig å ha oppmerksomhet på foretaksvekst.
Forslaget vektlegger økt tilførsel av forretningsutviklingskompetanse i en faseinndelt og milepælbasert
prosess. Dette er i tråd med en internasjonal trend, og bidrar til at prosjektenes kommersielle suksess
øker. Erfaring viser også at denne arbeidsmetodikken øker sjansene for at prosjektene tiltrekker seg
privat investorkapital, noe som igjen gir økt tilfang av innovative vekstbedrifter og verdiskaping i
samfunnet.

9. Politisk relevans
Satsingsforslaget er politisk relevant fordi det svarer på utfordringen med for lite tilgang på risikokapital i
tidligfase som er omtalt i Stortingsmelding nr. 22, “Verktøy for vekst” og NFD’s Gründerplan som blir lagt
frem i oktober 2015.

OECD peker på at politikken i de fleste land har vært fokusert på å styrke tilbudssiden i
venturemarkedene, gjennom skatteincentiver, direkteinvesteringer, co-investeringer (PPP), mobilisering
av nettverk, av forretningsengler, osv. Langt mindre oppmerksomhet har etterspørselssiden fått, noe de
mener man bør endre på. Kompetanseheving og mentoring av både investorer og bedrifter bør
prioriteres høyere i fortsettelsen, mener OECD. Det er vektige grunner for dette. Liten kompetanse på
tilbuds- og etterspørselssiden i venturemarkedet begrenser ikke bare sannsynligheten for at investor og
gründer finner hverandre, men det begrenser også fremvekst av nye og i dag underutnyttede
finansieringsinstrumenter.
Tiden framover vil være preget av å få mest mulig ut av hver krone som blir bevilget over statsbudsjettet,
en vridning fra tilskudd til lån er viktig for å oppnå dette grunnet den store økningen av penger som kan
bevilges gründerne for hver krone som blir bevilget. I tillegg, ser vi på tvers av alle dagens
finansieringsordninger i Innovasjon Norge utløser vi 2 private kroner for hver krone brukt.

Appendiks
Vedlegg 1: Svar iht. utredningsinstruks
1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
Det er vår erkjennelse at lån er et bedre virkemiddel enn tilskudd og vil bidra til sterkere selskap med
følgende begrunnelse:
 Analyser viser at man bruker en lånt krone smartere enn en tilskudds-krone. Dette vil bidra til
kostnadseffektivitet, hurtighet til markedet, markedsorientering og bedre gjennomføring av
prosjektene
 Bruken av konsulenter til å skrive søknader vil gå ned. I dag kan opptil 30% av tilskuddsmidlene
gå til konsulentene, dette er et mindre problem for lån
 De svakeste selskapene vil i mindre grad søke på lån. Innovasjon Norge får prioritert bedre og
bruke mer ressurser på de rette prosjektene
 Ved tilbakebetaling av midlene vil disse kunne benyttes på nye prosjekter
Tilskuddsaspektet vil videreføres gjennom et begrenset rente- og avdragsfritak. Vi vil også sette en
betingelse på at prosjektet lykkes for å kreve tilbakebetaling.
Gjennom «drømmeløft» prosessen, i innspillsmøter med gründere og gjennom våre kunder har vi fått
bekreftet at lån slik foreslått i denne satsningen vil svare til bedrifter og investorer sine ønsker om
forutsigbare finansieringsløsninger.
Vi ønsker å definere klare låneprodukter og kommunisere tydeligere mot ulike målgrupper.
2. Hvilke tiltak er relevante?
For å styrke vår satsing på lån for oppstartsbedrifter og vekstselskaper foreslår Innovasjon Norge å øke
utlånsrammen for landsdekkende risikolåneordninger med inntil MNOK 300 ved å og øke avsetning til
tapsfond med MNOK 100 over kap 2421 post 50 årlig. Dette innebærer også nye produkter tilpasset
dagens omstillingbehov i næringslivet.
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
De vanligste spørsmålene som reises i forhold til lån er bedriftenes betjeningsevne, spesielt når lån gis til
oppstartbedrifter. Det gjelder også for bedrifter med lengre FoU-løp. Når det gjelder oppstart må vi
regne med noe høyere tapsprosent enn hva vi tradisjonelt har hatt. For etablerte bedrifter er det viktig
at det gjøres tydelig avgrensning mot tilskuddsordningene for når det skal benyttes tilskudd og når det
skal tibys lån.
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
Positive virkninger er at dette styrker bedriftene. Vi har tro på at låneordningen bidrar til bedre bedrifter
som beskrevet i pkt 1. Gjennom styrking av tapsfond og økte lånerammer vil vi utløse mer privat kapital
enn dersom samme bevilgning gis direkte som tilskudd til bedriftene
Det negative er økte interne prosesser forbundet med å administrere lån internt i Innovasjon Norge.
Samtidig har vi denne kompetansen. Vi kommer også til å effetivisere og sette tydelige kriterier for

vedlikehold og tilbakebetaling av lånene. Innovasjon Norge er i en digitaliseringsprosess og
lånebehandling vil være en del av dette. Nye IT-systemer gjør oss mer effektive.
5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
Økt bruk av lån til følgende målgrupper:
 Innovative bedrifter yngre enn 5 år: Kommersialiseringslån og Vekst/Internasjonaliseringslån
 Bedrifter eldre enn 5 år: Vekstlån, FoU-lån og Investeringslån
Innovasjon er opptatt av å få mer ut av hver krone som blir bevilget over statsbudsjettet. Vridning fra
tilskudd til lån er viktig for å oppnå dette. I kombinasjon med andre virkemidler vil mer fleksible
lånetilbud bidra til mer robuste finansieringspakker for bedriftene i de ulike målgruppene. Ser vi på tvers
av alle dagens finansieringsordninger i Innovasjon Norge utløser vi 2 private kroner for hver krone brukt.
6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
Når vi dreier fra tilskudd til økt bruk av lån til FoU, vekst på internasjonale markeder og oppstartbedrifter
er det avgjørende at Innovasjon Norge samtidig bygger opp et solid nok tapsfond, samt enkle og
effektive låneprodukter og behandling av disse.

Forslag 4: Offentlig-privat innovasjon (OPI)
1. Bevilgning
Det foreslåes en bevilgning på 50 millioner kroner i 2018 til risikoavlastning ved offentlige anskaffelser
av innovasjon og drift av et lite sekretariat (3-4 personer) etter modell av SBIR (USA) og SBRI (UK). Flere
departementer er aktuelle for finansiering av satsingen, i første omgang NFDs kapittel 2421, post 72, og
KMDs kapittel 553.

2. Oppbygging
1. fase - 2017:
- Bygge videre på OFU og pilotere en ny modell for «offentlig-privat innovasjon» allerede i 2017,
uten budsjettkonsekvenser. Dette blir en testperiode for SNS’en.
- Her legger vi bedre til rette for å bruke OFU med tydeligere utgangspunkt i sentrale og
langsiktige pilotkundebehov i offentlig sektor og knytter utvikling og innovasjon tettere til
anskaffelser.
- Fokuset vil være på «anskaffelser av innovasjon», bl.a. ved å benytte den nye anskaffelsesprosedyren
«Innovasjonspartnerskap».
- Innovasjon Norge har allerede testet denne tenkningen ute «i markedet» og fått positive
tilbakemeldinger fra flere departementer (samt kommuner og etater), bl.a. HOD, KLD, KMD, SD og
FD.
2. fase - 2018:
- Etablere ordningen som en SNS med 50 millioner kroner på 2018-budsjettet for midler til
risikoavlastning ved offentlige anskaffelser av innovasjon og drift av et lite sekretariat (3-4
personer) etter modell av SBIR (USA) og SBRI (UK).
- Budsjetteknisk kan dette skje gjennom en utvidelse av NFDs «kapittel 2421/72» og KMDs kapittel
553. Se vedlegg 5 for nærmere begrunnelse for finansiering av KMD
- Innovasjon Norges innovasjonskompetanse og brede nettverk i næringslivet benyttes i
gjennomføringen av anskaffelsesprosjektene. Rådgivning og risikoavlastning gis til både offentlig
innkjøper og privat leverandør, slik OFU-ordningen åpner for allerede i dag4, og slik det gjøres i
for eksempel Sverige med Vinnovas program for anskaffelser av innovasjon5.
- Ytterligere finansiering bør også søkes fra EUs Horizon 2020-program for offentlige anskaffelser av
innovasjon6. Dessuten vil Innovasjon Norges oppgave også være å koble anskaffelsesprosjektene
opp mot andre ordninger i det norske virkemiddelapparatet.
3. fase - 2019:
- Videreutvikle ordningen som et nasjonalt senter for offentlig-privat innovasjon, med
nasjonale innovasjonskonkurranser for å løse store samfunnsutfordringer, etter modell av
SBRI i UK.
- Dette innebærer at minst 3 departementer går inn og dedikerer en andel offentlige anskaffelser
4

Retningslinjene for OFU: «I særskilte tilfeller kan den offentlige kunden motta en del av støtten, slik at virksomheten kan prioritere
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innenfor sin sektor til anskaffelser av innovasjon gjennom ordningen.
- Ordningen blir dermed en nasjonal satsing på tvers av flere sektorer hvis eierskap og
koordinering naturlig bør ligge hos NFD, som både har ansvar for innovasjonspolitikk og
offentlige anskaffelser. Samarbeid med Statens innkjøpssenter kan være aktuelt, slik tilfellet er i
Sverige7.
- Vi foreslår et budsjett på 250 millioner kroner for ordningen for 2019 finansiert av flere
departementer men dedikert til en satsing i regi av NFD.

3. Nærmere om ordningen
3.1 Finansiering
Ordningen består av tre typer «penger»:
1. Finansiering av et sekretariat i form av bruk av ressurser/årsverk i Innovasjon Norge.
2. Risikoavlastning gjennom støtte til finansiering av deler av merkostnader for offentlige og
private aktører i ved gjennomføring av utviklingssamarbeid og anskaffelser av innovasjon
(relativt til ordinære anskaffelser). Det er i hovedsak kostnader knyttet til (teknologi-)
utvikling i bedriftene og frikjøp av nøkkelpersoner i offentlige virksomheter.
3. Selve anskaffelsen, dvs. den enkelte offentlige aktørs budsjett for en gitt anskaffelse eller et
anskaffelsesområde, for eksempel Statens vegvesen budsjett for anskaffelser av nye ferger
som skal være helt utslippsfrie (i dag kjent som batterifergene «Ampere»). Dette vil være en
del av ordningen i den forstand at det dedikeres en viss andel av offentlige anskaffelser
innenfor deltagende sektorer/departementer som skal benytte ordningen og anskaffe
innovative løsninger. Man kan for eksempel sette konkrete mål på satsingen, slik som i
Storbritannia, for eksempel ved å si at et visst antall millioner eller milliarder eller en viss
prosent av totale anskaffelser innenfor utvalgte sektorer, skal være anskaffelser av
innovasjon som kanaliseres gjennom ordningen.
Dette siste er altså penger som ikke har noe med virkemiddelapparatet å gjøre, men er del av
ordinære budsjetter i ulike offentlige sektorer, etater og virksomheter. Totalt anskaffer
offentlig sektor for mer enn 500 milliarder kroner i 2017 (estimat basert på direkte
framskrivning), slik at selv en svært liten andel av anskaffelsesvolumet vil utgjøre en
potensielt stor forskjell som innovasjonsdriver for næringslivet.
3.2 Fokus
I det følgende presiserer vi hva som er tenkt fokus for ordningen og implikasjoner mht. arbeidsdelingen
med andre relevante virkemiddelaktører. Diskusjonen kan organiseres rundt fire begreper:
A. Innovasjon i offentlig sektor
B. Innovative offentlige anskaffelser vs. anskaffelser av innovasjon
C. Offentlig-privat innovasjon
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A. Innovasjon i offentlig sektor: Når det snakkes om innovasjon i offentlig sektor, for eksempel i
avsnittet om innovasjon i staten i årets statsbudsjett, tenker man gjerne på
produktivitetsforbedrende tiltak i offentlig forvaltning eller prosessinnovasjon i offentlig
tjenesteproduksjon: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet- 2017/Statsbudsjettet-fra-Atil-A/Innovasjon-i-staten/.
Difi har i dag hovedansvaret på dette området slik vi forstår det, med to relevante ordninger:
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/medfinansiering-avdigitaliseringsprosjekt , https://www.difi.no/artikkel/2016/01/det-offentlige-skal-samarbeidemed- brukerne-nar-nye-tjenester-utvikles.
B. Innovative offentlige anskaffelser vs. anskaffelser av innovasjon: Innovative anskaffelser, også
ofte omtalt som «innovasjonsvennlige/innovasjonstilretteleggende», er slik vi ser det et
hovedanliggende for Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi.
I Menons utredning om innovasjon og offentlige anskaffelser på oppdrag fra NFD (2016) skilles det
mellom:


Innovasjon i anskaffelser



Anskaffelser av innovasjon

Dette er en viktig og vanlig distinksjon internasjonalt. Mens Difi og Nasjonalt program for
leverandørutvikling i hovedsak fokuserer på innovasjon i anskaffelser, er anskaffelser av innovasjon
et typisk innovasjonspolitisk verktøy i de fleste land, oftest administrert under nasjonale
«innovation agencies» tilsvarende Innovasjon Norge, som for eksempel Vinnova i Sverige og
Innovate UK i Storbritannia.
Innovasjon Norge og SNS’en fokuserer på anskaffelser av innovasjon, og ikke innovasjon i anskaffelser.
Et samarbeid med Difis Statens innkjøpssenter vil likevel kunne være aktuelt, slik tilfellet er i for
eksempel Sverige med samarbeid mellom Vinnova og Upphandlingsmyndigheten8. Videre vil også et
samarbeid med Norges Forskningsråd kunne være aktuelt, særlig når det gjelder utvikling av såkalte
nasjonale innovasjonskonkurranser innenfor tema som for eksempel nye klimateknologiske løsninger,
helseinnovasjon osv.
C. Offentlig-privat innovasjon: Public-private partnerhips, PPP på engelsk eller OPS på norsk, er en
modell som er mest kjent fra samferdselssektoren. Men den har blitt mer og mer vanlig innenfor
forsknings- og innovasjonspolitikk, og begrepet public-private innovation (PPI, eller OPI på norsk)
dukker stadig oftere opp internasjonalt. Både OECD og EU har betydelig fokus på dette virkemiddelet,
som er en del av dreiningen bort fra mer tradisjonelle støtteordninger i innovasjonspolitikken:
“The fundamental rationale of most PPPs in research and innovation is to harvest broader economic
and social benefits from investments in public research by:
i)

improving the leverage of public support to business R&D by sharing costs and risks;
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ii)

securing higher-quality contributions from the private sector to government missionoriented R&D and increasing opportunities for commercial spillovers from public research;

iii)

fostering the commercialisation of results from public research; and

iv)

upgrading knowledge infrastructures.

PPPs are perceived as a more adaptive tool than traditional subsidies for achieving such objectives in
an environment in which the nature of R&D and innovation processes is changing (e.g. increased usercentred content, higher dependency on external sources of knowledge and know-how, as illustrated by
open innovation approaches), and business R&D strategies and social needs are rapidly evolving (e.g.
ageing population, the environment, sustainable cities)9.”
Ordningen vi her foreslår, offentlig-privat innovasjon, vil på sikt ta i bruk flere av mulighetene som
ligger i offentlig privat samarbeid og ikke begrense seg til offentlige anskaffelser som sådan.
3.3 Ordningen som en del av regjeringens innovasjonspolitiske fokus
NFD oppfordrer på sine hjemmesider til å gi innspill til «hvordan kan vi få fram flere innovative
vekstbedrifter»10. Ordningen er tenkt bygget opp etter modell av den suksessrike SBIR-ordningen i
USA: Small Business Innovation Research (https://www.sbir.gov/). Dette er ikke bare en ordning for
offentlig- privat innovasjonspartnerskap og anskaffelser av innovasjon, men også det største og
viktigste offentlige virkemiddelet for innovative vekstbedrifter i USA. Vi vil hevde at en slik ordning
også i Norge vil kunne gi entreprenører og vekstbedrifter samme løft som i USA gjennom
kombinasjonen «offentlig sektor som første kunde» og risikoavlastning knyttet til offentlige
utviklingsprosjekter.
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Appendiks
Vedlegg 1: Svar iht. utredningsinstruksen
1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
Offentlig sektor benytter i for liten grad innovasjon for å løse små og store samfunnsutfordringer.
Næringslivet har derfor ikke krevende, stabil og bred etterspørsel etter innovative løsninger fra etater
og kommuner. Målet er økt strategisk bruk av offentlige anskaffelser for å oppnå økt kvalitet og
effektivitet i offentlig sektor, og samtidig få til ny verdiskapning ved å bygge nye, konkurransedyktige
næringer som skaper økonomiske verdier ved å være med på å løse samfunnets utfordringer.
Mer spesifikt:
Internasjonal litteratur innen innovasjonspolitikk har de senere årene pekt på svakheter ved å ensidig
bygge opp «innovation push»-virkemidler, dvs. innovasjonsvirkemidler som stimulerer til fremvekst av
nye løsninger (eks. tilskudd, lån, klynger og FoU-investeringer). Man har gjennom evalueringer og
store empiriske undersøkelser funnet at «innovation pull», det å stimulere etterspørselen etter
innovasjon, gir mer innovasjonseffekt for pengene. Dvs. mer addisjonalitet, at de offentlige pengene
utløser mer innovasjon og derigjennom mer reparasjon av markedssvikt, som igjen gir bedre
samfunnsøkonomi i tiltaket. Innovasjon gjennom anskaffelser representerer «innovation on demand»
som nettopp gir høyere samfunnsøkonomisk effekt enn mange andre innovasjonsvirkemidler. Dette
er dokumentert i omfattende undersøkelser basert på data fra alle EU-land samt Norge og Sveits11.
Det er i NFDs utredning om innovative offentlige anskaffelser (Menon 2016) pekt på tre
skjevheter/mangler ved de eksisterende ordningene som er relevante for innovative offentlige
anskaffelser:
1. Dagens innovasjonspolitiske virkemidler er i liten grad tilpasset offentlige anskaffelser. Dette
til tross for at man i flere år har forsøkt å innovasjonspolitiske mål i offentlig
anskaffelsespraksis. Nytt EU-direktiv og tilhørende endringer i norsk lovverk kan åpne for
nye muligheter.
2. De få ordningene som faktisk kan sies å være rettet mot innovative offentlige anskaffelser
har tradisjonelt vært rettet mot leverandørene og risikoavlastning av disse. Men det er også
behov for å adressere de offentlige innkjøperne, som ofte opplever like stor risiko og mangel
på insentiver som leverandørene.
3. Virkemidlene må i større grad differensiere mellom på den ene siden «breddeidrett», det å
løfte innovasjonshøyden litt i alle typer anskaffelser, og på den andre siden «toppidrett, det å
11

“Following Aschhoff and Sofka (2009), Guerzoni and Raiteri (2012) consider not just the effect of public
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Public Procurement of Innovation: Compendium of Evidence on the Effectiveness of Innovation Policy Intervention,
Manchester Institute of Innovation Research. Tilgjengelig på: http://www.innovationpolicy.org.uk/share/16_Review%20of%20Measures%20in%20Support%20of%20Public%20Procurement%20of%20In
novation.pdf

gjennomføre avanserte anskaffelser av teknologi og løsninger med stor innovasjonshøyde:


Innovasjon i anskaffelser (IIA): Innebærer å legge til rette for og ikke hindre at innovasjon
kan skje i alle typer anskaffelser. Lavterskel, mindre avansert, «breddeidrett».



Anskaffelser av innovasjon (AAI): Anskaffelser av avanserte løsninger som ofte krever
forskning og utvikling. Høyere terskel, relevant for en mindre men økende andel
offentlige anskaffelser, «toppidrett».

Den foreslåtte ordningen tar sikte på å bidra til videreutvikling av «toppidrett», anskaffelser av
innovasjon i Norge.
2. Hvilke tiltak er relevante?
For å kunne realisere mer innovasjon gjennom offentlige anskaffelser kan tiltak for økt
innovasjonssamarbeid mellom offentlig og privat sektor introduseres.
Mer spesifikt:
Både leverandører og innkjøpere må risikoavlastes og insentiveres gjennom støtte til å gjennomføre
anskaffelser av innovasjon, som gjennomgående har en vesentlig høyere kostnad og risiko enn
ordinære anskaffelser. Videre kan krav om anskaffelser av innovasjon introduseres i styringsdialogen
til offentlige etater, samtidig som departementer dedikerer en del av sin sektors totale
anskaffelsesvolum til anskaffelser av innovasjon.
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
Det vanligste prinsipielle spørsmålet som gjerne drøftes i forbindelse med ulike lands satsinger på
virkemidler for anskaffelser av innovasjon er forholdet mellom anskaffelsesfaglige målsettinger
knytet til best pris/verdi og tilleggsmålsettinger som det å utløse innovasjon.
Når det gjelder det vårt forslag er dette bare delvis en relevant problemstilling, da anskaffelser av
innovasjon handler mer om innovasjon enn om anskaffelser: Det er snakk om forsknings- og
utviklingsprosesser som naturlig hører inn under innovasjonspolitikken og statsstøtteregelverket mer
enn regelverket for offentlige anskaffelser. Regelverket for offentlige anskaffelser har alltid tillat
unntak for forskning og innovasjon (før-kommersielle anskaffelser).
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
Positive virkninger: Tiltaket skal gi økt innovasjon i både offentlig og privat sektor, og på en mer
kostnadseffektiv måte enn mange andre innovasjonsvirkemidler ifølge internasjonale studier12.
Negative virkninger: Ordninger innebærer offentlige kostnader i form av midler over statsbudsjettet.
5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
En ny ordning, offentlig-privat innovasjon, som bidrar til at risiko for både offentlig innkjøper og
privat leverandør reduseres samtidig som alle departementer inviteres til å delta i nasjonale
innovasjonskonkurranser som deler av departementets/underliggende etaters offentlige
anskaffelser kanaliseres igjennom.
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6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
Den viktigste forutsetningen er at NFD på vegne av regjeringen tar et tydelig eierskap til ordningen og
kommuniserer/koordinerer tilbudet overfor departementer som HOD, SD, KMD, FD, KLD og andre
relevante departement.
Vedlegg 2: Innovasjonspolitisk begrunnelse for forslaget
Offentlige anskaffelser har allerede blitt et viktig virkemiddel i en mer etterspørselsorientert
innovasjonspolitikk13. EUs politikkendringer på dette området påvirker Norge og norsk innovasjons- og
offentlig anskaffelsespolitikk direkte, ikke minst fordi norske lover og regler for offentlige anskaffelser
i stor grad følger EUs direktiver.
Det er gjerne 5 ulike typer begrunnelser for IOA-politikk som oftest nevnes:
7. Offentlig sektor kan bidra til å redusere markedssvikt knyttet til innovasjon innenfor
enkelte områder ved å utvide markedet slik at det når kritisk masse og blir attraktivt nok
for private aktører til å investere i forskning og innovasjon.
8. I noen tilfeller er det behov for å gå enda lengre og ikke bare utvide markedets størrelse
men utvikle nye markeder som ikke finnes: Såkalte “lead markets”14.
9. Også mer systemisk markedssvikt, som for eksempel manglende kommunikasjon mellom
brukere og produsenter av innovative løsninger, kan reduseres ved at det offentlige gir
tydelige signaler til markedet om behov som ikke er dekket.
10. Innovative offentlige anskaffelser kan bidra til å forbedre kvaliteten, tilgjengeligheten
og kostnadseffektiviteten til offentlige tjenester15.
11. En femte begrunnelse, som er knyttet til denne utredningens tema «klimavennlige offentlige
anskaffelser», er at innovative offentlige anskaffelser kan bidra til å nå spesielle
samfunnsmessige mål som utvikling av små og mellomstore bedrifter, bærekraftig utvikling
og sosial inkludering.16
Er så IOA-politikk effektiv innovasjonspolitikk sett opp mot andre tiltak som skal gi økt innovasjon i
offentlig sektor og samtidig bidra til utvikling av konkurransedyktige arbeidsplasser i næringslivet?
Vurdering av ulike politikkalternativer
Det enkelte studier som indikerer at IOA er et effektivt innovasjonspolitisk virkemiddel, særlig i
kombinasjon med mer tradisjonelle tilbudsside-innovasjonsvirkemidler:
“Following Aschhoff and Sofka (2009), Guerzoni and Raiteri (2012) consider not just the effect of
public procurement and R&D subsidies, but also how they may potentially interact. Using data
of 5238 firms from the Innobarometer on Strategic trends in innovation between 2006-2008
and in the 27 EU Member States, Norway and Switzerland; they design a quasi-experimental
framework to assess the causal effect of both, potentially coexisting policy tools. They found
13
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that public procurement not only tends to be more effective than R&D subsidies but also that
strongest effects occur when the two policies interact.”17
Menon har også gjennomført en relevant analyse av tall fra SSBs innovasjonsundersøkelse: Har fant vi
at innovative offentlige anskaffelser potensielt kan ha større innovasjonsutløsende effekt enn
tradisjonelle innovasjonspolitiske virkemidler. Gjennom en regresjonsanalyse fant vi at leverandører
som har blitt «utsatt for» krav om innovasjon i offentlige leveranser (graf til høyre under), i motsetning
til de som har levert til det offentlige uten krav til innovasjon (graf til venstre under), seksdoblet sine
FoU-investeringer i løpet av måleperioden.

Figur 1-1: Krav til innovasjon i anskaffelser har stor effekt. Kilde: SSB Innovasjonsundersøkelsen
2012, Menon
Dette samsvarer også med konklusjoner som den omfattende britiske Underpin-undersøkelsen
kommer frem til:18 2/3 av de 800 spurte leverandørene sier at offentlig anskaffelse hadde en positiv
innflytelse på innovasjon.
Vi legger dermed til grunn at IOA som sådan trolig er et effektivt innovasjonsvirkemiddel som bidrar til
å bevege innovasjonspolitikken i retning av mer etterspørselsside-orientering.
I det følgende tar vi utgangspunkt i todelingen i anskaffelser av innovasjon og innovasjon i
anskaffelser som vi har presentert i rapporten, for så å diskutere om det er behov for nye eller
endrede ordninger/insentiver for risikoavlastning innenfor disse to områdene.
Innovasjon i anskaffelser (IIA) («breddeidrett»)
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I grove trekk handler dette om å øke offentlige innkjøperes fokus på funksjonelle krav (fremfor
detaljert teknisk spesifikasjon som gir lite rom for leverandøren) samt dialog med
markedet/leverandørene i tidlig fase av anskaffelsesprosessen. På engelsk betegnes dette som
«innovation friendly procurement». Målet er å sikre at ikke innovative løsninger utelukkes i
anskaffelsesprosessen pga. manglende informasjon, kunnskap eller for snevre rammer.
Hovedutfordringen er at både innkjøper og leverandør ikke tørr eller ikke har ressurser til å benytte
handlingsrommet som allerede ligger i anskaffelsesregelverket.
I Norge er det Difi som har ansvaret for denne aktiviteten fra statens side. Nasjonalt program for
leverandørutvikling (LUP) som er deleid av Difi sammen med KS og NHO, har en annen og mer
operativ rolle. Hovedoppgaven for myndighetene på dette området er ikke å redusere risiko, men å
veilede offentlige oppdragsgivere i hvordan de skal organisere anskaffelsesvirksomheten sin for å
gjøre gode anskaffelser. Dette kan likevel resultere i redusert risiko for innkjøpere all den tid
mangel på kunnskap oppgis som en av de viktigste risikofaktorene knyttet til innovasjon fra
offentlige innkjøperes side.
Før vi går over på den andre varianten av innovative offentlige anskaffelser, nemlig anskaffelser av
innovasjon (AAI), er det verdt å nevne at det i noen tilfeller er en glidende overgang mellom
aktører og virkemidler rettet mot IIA og AAI. Vi er for eksempel i Norge at LUP det siste året har
beveget seg mer over på denne type anskaffelser (før-kommersielle anskaffelser som NoDig/Oslo
kommune og ubemannede snømåkekjøretøy på Gardermoen/Avinor). Difi har dessuten også
informasjon og veiledere om anskaffelse av innovasjon (bl.a. førkommersielle anskaffelser) på
anskaffelser.no.
Anskaffelser av innovasjon (AAI) («toppidrett»)
Her er det snakk om anskaffelser av løsninger som i utgangspunktet ikke finnes på markedet,
oftest med betydelige innslag av forskning- og utvikling (FoU).
Typiske virkemidler er nasjonale innovasjonskonkurranser der de beste tilbud/forslag gis støtte til
en forprosjektfase og en utviklingsfase. Det er gjerne et fokus på å løse store
samfunnsutfordringer innen ulike sektorer i disse konkurransene. Innovasjon i anskaffelser (IIA)
benytter innovasjon for å gjøre anskaffelser bedre, mens AAI benytter anskaffelser for å gjøre
innovasjon bedre. Dette illustrerer denne todelingen av mål og fag innenfor innovative offentlige
anskaffelser:
Fra den ene siden kommer de anskaffelsesfaglige miljøene i offentlig sektor, med ønske om å
utvide sin verktøykasse til også å inkludere innovasjon som følge av politisk påtrykk («pisk») og
behov for å finne nye løsninger for offentlig sektor («gulrot»). Fra den andre siden kommer
innovasjonsvirkemiddelapparatet. Disse ønsker å utvide sin verktøykasse til også å inkludere
offentlige anskaffelser, da dagens verktøykasse med nesten utelukkende «tilbudsside»støtteordninger for forskning og innovasjon må suppleres med etterspørselssidevirkemidler iht.
ny innovasjonspolitikk.

Figur 1-1: Innovative offentlige anskaffelser består av de to
politikkområdene/virkemiddelområdene innovasjon og anskaffelser

Menons gjennomgang viser at det er flere virkemidler/ordninger fra det næringsrettede
virkemiddelapparatet og det klimapolitiske virkemiddelapparatet som i prinsippet kan fungere
sammen med AAI. Men disse ordningene er hovedsakelig på tilbudssiden (NFR og IN med bl.a.
Miljøteknologiordningen og OFU) og ikke tilpasset offentlige anskaffelser. NOx-fondet kan delvis
sies å være en etterspørselsside-aktør, mens Enovas virkemidler helt klart er rettet mot
etterspørselssiden og dermed lettere anvendelige i en AAI.
Virkemiddelapparatet vi har i dag er ikke tilpasset innovative offentlige anskaffelser, som
representerer en svært etterspørselsside-orientert «tyngdekraft» i den nasjonale
innovasjonspolitikken i Norge som i EU/OECD-land forøvrig. På den annen side kan vi si at
innovative offentlige anskaffelser dermed blir et svært viktig supplement til eksisterende
virkemidler og potensielt kan øke effekten av de eksisterende virkemidlene.
Vedlegg 3: Eksempler på tilsvarende virkemiddel/ordning i andre land
I det følgende går vi kort igjennom ordninger/virkemidler i noen utvalgte land. Storbritannia
Arbeidet med offentlige anskaffelser ligger i dag under Crown Commercial Service, Storbritannias
statlige innkjøpskontor. Crown Commercial Service har også en rådgivende virksomhet slik Difi har.
Innovate UK er det uavhengige offentlige organet som skal stimulere til innovasjon på områder
som har klare fremtidige markedsmuligheter og klare fordeler tilknyttet fremtidig vekst og
produktivitet. Innovate UK tilsvarer Innovasjon Norge.
SBRI (Small Business Research Initiative) retter seg både mot privat næringsliv og mot offentlig
innkjøper. SBRI har to overordnede formål: 1) Resultere i ledende teknologier som møter offentlig
sektors fremtidige behov og 2) Stimulere etterspørsel etter FoU-tjenester fra små høyteknologiske
bedrifter i en tidlig fase. SBRI ligger under Innovate UK.
USA
SBIR (Small Business Innovation Research Program) programmet skal muliggjøre for SMB til å
delta nasjonalt i FoU hvor innovasjon/teknologi har potensiale for kommersialisering. Dette gjøres
ved å tilby finansiell støtte. SBIR tilbyr teknisk støtte, men dekker ikke offentlige instansers
eksplisitte kostnader rundt IOA.
STTR-fondet (Small Business Technology Transfer) støtter føderal FoU, og har som mål å utvide

privat/offentlig samarbeid til å inkludere samarbeid mellom små bedrifter og
forskningsinstitusjoner. Ordningen har videre som mål å øke graden av kommersialisering fra FoU
prosjekter.
Nederland
PIANOo19 fokuserer på mer enn bare innovasjon i offentlige anskaffelser. Slik sett er PIANOo
ganske lik Difi med ansvar også for rådgivning og veiledning. PIANOo samler alle anbud på et sted
tilsvarende Doffin. Ordningen fokuserer på bærekraft i offentlige anskaffelser og dekker følgende
syv temaer: sosiale forhold; samfunnsnytte; IOA; biobaserte produkter; SMB; og grønne offentlige
anskaffelser.
SBIR (Small Business Innovation Research) har som hovdemål å bidra til utviklingen av innovative
løsninger på samfunnsrelaterte problemer. Støtte er tilgjengelige for første fase 1
(mulighetsstudie) med et budsjett på >50,000 EUR per prosjekt, og for fase 2 (FoU), med et
budsjett på >450,000 EUR per prosjekt. Fase 3 (markedsimplementasjon) er ikke statlig finansiert.
SBIR tilbyr teknisk støtte til offentlige myndigheter, men dekker ikke offentlige instansers
eksplisitte kostnader rundt IOA. Programmet har ifølge nederlandske myndigheter vært en
suksess.
Danmark
Markedsmodningsfonden sikter på å skape bedre og potensielt billigere løsninger, noe som er
gunstig både for offentlig innkjøper og næringslivet. Finansiell støtte gis i form av bedriftstilskudd
til testing eller tilpassing av nye produkter eller en type garanti som skaper større trygghet for
den offentlige innkjøperen. Fondet gir også tilskudd til offentlige institusjoner til forarbeidet som
må gjøres ved innkjøp av innovative løsninger, for eksempel timebruk knyttet til oppgaver som
behovsutredning, markedsdialog og analyse.
Nettsiden OPIguide.dk er en kombinert informasjons- og planleggingsplattform laget for å
oppfordre til økt samarbeid mellom offentlige (O) og private (P) aktører tilknyttet utviklingen av
innovative (I) løsninger til nytte for samfunnet. Løsningene som utvikles skal effektivisere den
offentlige sektoren og ha et markedspotensial.
Sverige
VINNOVA (Innovasjon Norge) har som mål å bidra til at offentlig sektor blir en drivkraft både for
utvikling og bruk av innovative løsninger. Innenfor satsingen ligger FRÖN (FöR Ökad iNnovation i
offentlig verksamhet). Her gis støtte til utviklingen av en innovativ idé innenfor offentlig sektor.
Formålet med programmet er å oppfordre til innovasjon innen offentlig sektor enten gjennom
implementering, utvikling eller planlegging av en innovativ løsning.
Upphandlingsmyndigheten gir støtte (ikke-finansiell), veiledning og informasjon om alle aspekter
av innovative offentlige anskaffelser for innkjøper. Upphandlingsmyndigheten er eksplisitt
dedikert til de to områdene offentlige anskaffelser og bærekraftige offentlige anskaffelser.
Myndigheten samarbeider med Miljöstyrningsrådet om en egen satsing der både klima/miljø og
andre «strategiske» innkjøpsfaglige tema diskuteres og deles mellom ulike offentlige
innkjøpsmiljøer.20
Innen innovative offentlige anskaffelser samarbeider Upphandlingsmyndigheten med VINNOVA.
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Finland
TEKES er det offentlige virkemiddelorganet for finansiering av innovative løsninger i Finland.
Programmet fokuserer spesielt på områder med stor innvirkning på samfunnet og hvor offentlig
sektor har stor påvirkning for utvikling av markedet. Dette gjelder for eksempel temaer som
energi og miljø og helse-, sosial- og omsorgstjenester. Programmet dekker opp til 50 % av
prosjektets totale kostnad.
Tyskland
KOINNO21 (Kompetansesenter for innovative anskaffelser) ble etablert i 2014, og er drevet av
«Association Materials Management, Purchasing and Logisitcs e.V. (BME)» som ligger under det
føderale ministeriet for økonomiske anliggender og energi (BMWi). Målet med etableringen av
KOINNO er å sikre et langsiktig fokus på innovasjon i offentlige anskaffelser.
Hva kan Norge lære av andre lands SBIR- og SBIR-lignende ordninger?
Støtteordninger til bedrifter i Norge - samme som flere andre land - kan vurdere å sette I stand
såkalte "claw-back" ordninger dersom bedriften som har mottatt støtte, flytter til utlandet av
diverse årsaker innenfor et gitt tidsrom. Dette har blant annet også blitt foreslått for
Storbritannia. Et annet viktig punkt å ta med seg er å forstå sammenhengen mellom statlig
finansiering og privat finansiering, for eksempel tilrettelegging for statlig finansiering av de første
fasene, mens privat finansiering tar seg av senere og mindre risikofylte faser. Videre er realiteten
den at det finnes en rekke offentlige støtteordninger for innovasjon og FoU spredt over en rekke
instanser. En koordinering av disse vil kunne tette hull, samt også fjerne ordninger som dekker
samme områder. Et annet viktig aspekt er at ordningene må være tilgjengelige for "allmenheten"
og ikke bare tilgjengelige for spesielle akademiske miljøer (se Emma Tredgett og Alex Coad, 2013 The shaky start of the UK Small Business Research Initiative (SBRI) in comparison to the US Small
Business Innovation Research Programme (SBIR)).
Vedlegg 4: Gjennomgang av aktuelle departement/sektorer
Det er særlig to offentlige sektorer hvor innovative offentlige anskaffelser, og særlig anskaffelser
av innovasjon, har fått en betydelig utbredelse: Forsvaret og helsesektoren. Dessuten finner vi
også at petroleumssektoren (som frem til 2013 var en del av det offentlige anskaffelsesregimet)
har benyttet ulike former for innovative offentlige anskaffelser som en viktig driver for
innovasjon på norsk sokkel.
Videre ser vi på transportsektoren, bygg og anlegg og IKT før vi avslutter med en vurdering av
kommunesektorens potensial og behov sett opp mot staten.
Forsvar
Omfang av anskaffelser
Statistikk fra SSB viser at Forsvaret gjennomførte anskaffelser for om lag 26 milliarder kroner i
2013. Av disse utgjorde investeringer om lag 12 milliarder kroner. En betydelig del av disse
gjennomføres sentralt gjennom Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). FLO skriver selv på sine
nettsider at de disponerer om lag 50 prosent av forsvarsbudsjettet.
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Innovasjonspotensialet i sektoren
Sektoren har fortsatt et betydelig urealisert innovasjonspotensial, bl.a. gjennom økt digitalisering.
Hvilke virkemidler er rettet mot sektoren for å øke innovasjon – treffer de?
Forsvarsindustrien i Norge består av noen få bedrifter med høy kompetanse og teknologisk
avansert produksjonslinje. Internasjonalt konkurransedyktige virksomheter.
Transport
Omfang av anskaffelser
Offentlige anskaffelser i transportsektoren utgjorde i underkant av 69 milliarder kroner i 2013.
Dette gjør den til det desidert største området av offentlige anskaffelser målt i kroner.
Investeringer utgjorde på sin side om lag 24 milliarder kroner. Av de totale investeringene
utgjorde vei i underkant av 52 milliarder, jernbane i underkant av 15 og sjø i overkant av 2 (se
vedlegg).
Innovasjonspotensialet i sektoren
Investeringene i transportsektoren utgjorde over 65 prosent av de totale anskaffelsene. Dette er
betydelig høyere en andelen for offentlige anskaffelser totalt sett (44 prosent).
Innovasjonspotensialet anses som høyt. Sektoren er umoden.
Hvilke virkemidler er rettet mot sektoren for å øke innovasjon – treffer de?
NOx-fondet gir støtte til maritim transport.
Innovasjon Norge gir betydelig støtte til transportsektoren. Faktisk er transportsektoren den
desidert største mottaker av støtte fra Innovasjon Norge, og de får 39 prosent av all støtte
utbetalt av Innovasjon Norge i 2013. Dette tilsvarer i overkant av 2,7 milliarder kroner.
Spesielle virkemidler for sektoren:
Enova/Transnova.
Bygg og anlegg
Omfang av anskaffelser
De rapporterte tallene for offentlige anskaffelser innenfor bygg- og anleggsvirksomhet er kun 85
millioner kroner. Av dette går 6 millioner til investeringer. Disse tallene inkluderer opplagt ikke
brorparten av offentlige anskaffelser innen bygg- og anlegg: Disse tallene finnes snarere under
ulike sektorer som for eksempel utdanningssektoren. Undervisningsbygg alene gjorde
investeringer for 3,5 mrd. kroner i 2014 og 2,7 mrd. kroner i 2015.22 Kultursektoren og ikke minst
helsesektoren og samferdselssektoren er andre store sektorområder der anskaffelser knyttet til
bygg og anlegg er store.
Innovasjonspotensialet i sektoren
Investeringer utgjør altså bare 7 prosent av det totale beløpet dersom vi ser på tallgrunnlaget fra
SSB (85 millioner kroner). Dette er svært lavt sett i forhold til offentlige anskaffelser sett under ett
hvor investeringer utgjør 44 prosent. Samtidig utgjør de 85 millioner kronene en svært liten andel
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av offentlige anskaffelser totalt sett, så lite som 0,02 prosent. Derimot hvis man inkluderer for
eksempel Undervisningsbygg vokser denne sektoren i betydning. Investeringer utgjør trolig om lag
50 prosent av Undervisningsbyggs totale utgifter på årsbasis. Økt bruk av innovative offentlige
anskaffelser eller klimavennlig innovative offentlige anskaffelser innenfor bygg og anlegg vil
dermed kunne ha betydelig påvirkning ift. innovasjons- og klimaeffekt.
Hvilke virkemidler er rettet mot sektoren for å øke innovasjon – treffer de?
Innovasjon Norge gir om lag 2 prosent av deres totale utbetalinger til denne sektoren. Det
tilsvarer i underkant 94 millioner kroner i 2013.
Spesielle virkemidler for sektoren:
NORA er ikke et innovasjonsspesifikt virkemiddel. NORA gir støtte til samarbeidsprosjekter, som
omfatter partnere fra minst to av de fire NORA-regionene (Grønland, Island, Færøyene og
Kystnorge). NORA støtter prosjekter av meget forskjellig art. Felles for prosjektene er imidlertid
at de er relevante i forhold til organisasjonens målsetting: Å skape en kraftfull nordatlantisk
region med en sterk, bærekraftig økonomisk utvikling.
Innovasjon Norge gir tilskudd til innovativ bruk av tre, og kan støtte alle bedrifter som arbeider for
å øke bruken av tre i bygg- og anlegg.
Energi, avfall og avløp
Omfang av anskaffelser
Offentlig anskaffelser av brensel og energi utgjør om lag 800 millioner kroner. I underkant av 1/8
av dette, 23 millioner kroner er investeringer. Avfallshåndtering på sin side koster i underkant av
4,5 milliarder kroner årlig, mens avløp og spillvann koster om lag 9,7 milliarder korner årlig.
Investeringer står her for i underkant av 650 millioner kroner for energi og avfall til sammen, mens
det for avløp og spillvann står for hele 4 milliarder kroner.
Innovasjonspotensialet i sektorene
Investeringer utgjorde i underkant av 13 prosent av de totale anskaffelsene for energi og avfall.
Dette er betydelig lavere enn andelen for offentlige anskaffelser totalt sett (44 prosent). For
spillvann og avløp utgjør investeringer om lag 42 prosent. Bruken av innovative offentlige
anskaffelser kan dermed tenkes å ha større potensiale for den siste kategorien.
Hvilke virkemidler er rettet mot sektoren for å øke innovasjon – treffer de?
Innovasjon Norge ga om lag 27 millioner kroner til «elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsyning» i 2013. Samtidig fikk «Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet»
om lag 16 millioner kroner samme året.
Helse og omsorg
Omfang av anskaffelser
Helse- og omsorg ser den nest største utgiftsposten i offentlige anskaffelser målt i kroneverdi.
Dette området utgjorde om lag 59 milliarder kroner i 2013. Av dette var i overkant av 20
milliarder investeringer. De største utgiftspostene var sykehustjenester 40 milliarder,
legetjenester 9 milliarder, samt FoU 5 milliarder.

Innovasjonspotensialet i sektoren
Investeringer utgjorde i underkant av 35 prosent av de totale anskaffelsene for Helse- og
omsorgsområdet. Dette er noe lavt sammenlignet med alle offentlige anskaffelser (44 prosent).
Samtidig er dette kanskje sektoren med størst potensial for innovasjon.23 Kostandene i sektoren
kommer til å øke, behovet for arbeidskraft øker noe som sammen skaper et enormt behov for
innovasjon for å heve kvalitet og omfang på tjenestene.
Det er gjort en rekke arbeid24 og evalueringer i helsesektoren for å øke innovasjon og bruken
av innovasjon gjennom anskaffelser. Helsesektoren har blant annet fått laget rapporten
«Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige
anskaffelser». Rapporten eller guiden er utarbeidet av de regionale helseforetakene i 2012 i
samarbeid med helseforetakenes innkjøpsservice, Direktoratet for Forvaltning og Ikt (Difi) og
Innovasjon Norge.»25
Andre mekanismer eller tiltak inkluderer blant annet at de regionale helseforetakene rapporterer til
HOD på innovasjonsaktiviteter, herunder innovasjon i offentlige anskaffelser.
Vedlegg 5: Begrunnelse for finansiering over KMDs budsjett
Det er to hovedgrunner til at vi foreslår finansiering også over KMDs budsjett; Post 553
Omstillingsdyktige regioner:
1. Kommunene har (ved siden av helse og omsorg) den klart største utgiftsposten i
statsbudsjettet og den er økende. Kjernen i satsingsforslaget er at det nettopp er slike
offentlige midler, til infrastruktur, bygg, eldreomsorg osv., vi i langt større grad må vri til
å etterspørre innovative løsninger på store samfunnsbehov. Dette må gjøres
systematisk i partnerskap med næringslivet. Den nye juridiske prosedyren
«Innovasjonspartnerskap» i anskaffelsesregelverket åpner for et mulig gjennombrudd
for slike offentlig-private samarbeid i stor skala.
2. Idet kommuner, etater, næringsliv og klynger i regionene er nøkkelaktørene i den nye
metodikken for «Innovasjonspartnerskap», vil regional spesialisering påvirke hvor vi
legger hvilke nye Innovasjonspartnerskap. For eksempel har vi valgt Stavanger
kommune og området helse/eldre som første pilot fordi regionen skal bygge sykehus og
sykehjem, har en gryende helsenæring med en Arenaklynge på velferdsteknologi som
samarbeider tett med bl.a. Oslo Medtech, har ledig ingeniørkapasitet fra olje og gass
som næringslivet i Stavanger systematisk jobber med å vri over mot helse gjennom
prosjektet "pumps and pipes", osv. Dette er regional spesialisering i praksis.
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