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Innovasjonstalen 2017
Denne talen ble avholdt under Innovasjon Norges innovasjonstale-arrangement i Oslo 31.
Mai 2017.
Ved administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge
Kjære næringsminister, ungdoms- og voksenpolitikere, økonomer og kommentatorer,
organisasjoner, gründere og etablerte aktører i norsk industri, næringsliv og samfunnsliv.
NÅ er tiden her for å skape mer radikal innovasjon i offentlig sektor.
Dette er temaet for Innovasjonstalen 2017.
Vår oppgave - her og nå, er å overbevise hver og en av dere om at her ligger det et stort,
uforløst potensial - at det haster, og at vi kan få det til. Men vi har en jobb å gjøre. Hvordan
skal vi få frem dette? Ved å gi dere innsikt i de største flaskehalsene og legge frem tre
anbefalinger.
Men først - et lite bakteppe.
Fra i dag - og frem til 2030 er statsbudsjettet vårt i balanse. Oljefondet vokser og
konsekvensene av eldrebølgen ser vi ikke helt ennå. Baby-boomerne har tjent godt, spart
mye, bor i sine egne hjem og tar vare på seg selv. Det er få krusninger på vannet. Så
begynner det å bli vanskelig.
Perspektivmeldingen (som Statsministeren og finansministeren la frem i mars i år) viste oss
at fra 2030 blir det et gap mellom inntektene og utgiftene på statsbudsjettet. Dette gapet
øker med fem milliarder kroner per år. I 2060 er det årlige gapet på 150 milliarder kroner,
eller ti prosent av totale offentlige utgifter. I tillegg skal vi forberede oss på hittil ukjente
investeringer for å løse de store oppgavene vi deler med resten av verden. Klima, utdanning,
matproduksjon, digitalisering og urbanisering.
Den gode nyheten er at disse nye løsningene kommer til å være med på å løse klimakrisen
og øke vår livskvalitet. Vi skal selvsagt si ja takk til fremskritt og økt kvalitet, men disse
kostnadene er ikke regnet inn i Perspektivmeldingen.
Så hvordan løser vi dette?
I teorien kan det løses på flere måter.
Ved å øke inntektene, redusere utgiftene og å få flere til å jobbe mer. Det siste står høyt på
agendaen til partene i arbeidslivet. VI har vurdert alle alternativene, og slik vi ser det, fra
næringslivets side, er det én løsning som virkelig monner: Å redusere utgiftene. Det betyr
enten å kutte i velferdstilbudet eller å øke produktiviteten i offentlig sektor.

1

Det er liten tvil om at vi foretrekker det siste. Men da må vi ha mer innovasjon i og for
offentlig sektor – innovasjon som er radikal, eller banebrytende.
Hvordan gjør vi det?
Jo, ved å gå løs på de store kostnadspostene som helse og omsorg, utdanning og
infrastruktur.
Hvorfor er vi - i Innovasjon Norge opptatt av dette temaet? Fordi vi mener at disse behovene
også representerer store muligheter for vekst og utvikling av norsk industri- og næringsliv.
Næringslivet kan være med å innovere i de tunge kostnadspostene på Statsbudsjettet.
Ett eksempel på dette er bruk av NoDig-metoder. Selskapene bak disse metodene bruker
teknologi fra olje og gass, borer horisontalt og skifter ut vann- og avløpsrør uten graving,
kaos og støy. De kan spare norske kommuner for 50 milliarder kroner. Men like viktig:
Markedet er byer over hele verden, og mulighetene for eksportinntekter er store.
Vår misjon er også å se fremover og inn i en fremtid der ikke prognoser kan dokumenteres
med sikre analyser og to streker under svaret. Det skal være vårt bidrag. Å tørre å se etter
innovasjonsmulighetene norske bedrifter kan være med på å løse. I år er vårt fokus offentlig
sektor.
Og la meg poengtere; offentlig og privat sektor er avhengige av hverandre. Dette er ikke et
motsetningsforhold, men et helt avgjørende samspill vi må videreutvikle. Vi må legge til
rette for det vi kaller offentlig-privat innovasjon. Lykkes vi med det skaper vi også et mer
mangfoldig arbeidsliv, øker eksportinntektene og sikrer norsk velstand – også i 2030 og
videre.
Det er tre ulike nivåer vi kan samarbeide på.
Vi kan gjøre små forbedringer innenfor et område, det kaller vi stegvis innovasjon. Det er vi
gode på i offentlig sektor. Statistisk sentralbyrå har dokumentert at offentlig sektor er like
innovativ som næringslivet når det gjelder stegvis innovasjon.
Som når vi tar i bruk armbånd som måler væskebalansen og sier fra om Agnes på 84 får i seg
nok væske - eller om hun er i ferd med å bli dehydrert. Det gjør at Agnes får bedre
oppfølging og kan føle seg trygg, mens pleierne på sykehjemmet kan bruke tiden mer
effektivt. I sum gir slike små forbedringer store besparelser. Derfor er de viktige. Men det er
ikke nok til at Agnes kan bli boende hjemme. Vi har simpelthen ikke nok helsearbeidere flinke hender og kloke hoder – hvis dobbelt så mange over 80 må ha sykehjemsplass.
Derfor trenger vi mer radikal og banebrytende innovasjon. Da snakker vi om det andre, mest
krevende samarbeidsnivået.
Når bygninger går fra å være energisluk til å produsere både energi og mat (det kalles
«vertikalt landbruk») som testes ut nå i Singapore, da snakker vi om radikal innovasjon.
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Innovasjoner som løser oppgavene på helt nye måter og finner løsninger på tvers av
profesjoner og etater. Det er på dette nivået det offentlige virkelig kan bli mye bedre, være
mer modig og satse mer systematisk.
Det tredje nivået vi kan samarbeide på er gjennom imitasjon – å lære av og å kopiere de
beste. Dette er en kraftig undervurdert form for innovasjon. Det er fristende å utvikle
løsninger selv, for alternativet og risikoen er ofte å miste noe av selvbestemmelsen og lokale
budsjetter. Men det er også lite effektivt når mange små etater og kommuner parallelt
eksperimenterer fram sin egen versjon av førerløse busser, automatisert saksbehandling
eller velferdsteknologi.
Ett eksempel på dette er IntSpo, oppstartsselskapet som lager programvare og tjenester for
å spore sykehusutstyr på avveie. Ett sykehus kan spare fem millioner i året på enkle traller
som forsvinner, ved å bruke deres sporingsteknikk. Det er mye penger. Men hvis alle
sykehusene gjør det, sparer de til sammen minst 100 millioner. Tenk deg hvor mye de kunne
spare hvis de også hadde sporing på virkelig dyrt utstyr – som medisinsk-teknisk utstyr.
Vi bør også - i mye større grad verdsette de kommunene og etatene som systematisk
«rapper» gode prosjektløsninger fra hverandre og tilpasser dem til lokale behov.
Potensialet er stort. I følge Senter for Økonomiforskning kan norske kommuner samlet kutte
kostnader tilsvarende 12 prosent av dagens driftskostnader bare ved å lære beste praksis av
hverandre – det tilsvarer 50 milliarder kroner i årlige kostnader.
Vi trenger færre små piloter (de gjør vi mange av) og heller skalere flere av pilotene til
nasjonale løft. Vi trenger fellesprosjekter hvor noen går i front, og som alle står bak. Og som
deretter rulles ut i stor skala.
Hvordan får vi til det?
Innovasjon Norge har lett etter svar på disse utfordringene gjennom mobiliseringsarbeidet vi
startet i 2015. Dette arbeidet kaller vi Drømmeløftet. Vi bruker lyttepostene vi har rundt i
hele landet og på våre kontorer i over tredve land. Vi ber om innsikt og råd og bruker det
som kunnskapsgrunnlag for å si noe om fremtidens behov og løsninger.
Innovasjontalen i 2016 handlet om å formidle innspill til ny retning for Norge, peke på
vekstområder og gi ti råd til regjeringen. Ett av disse rådene leder opp til temaet på årets
innovasjonstale: «Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige og private jobber i
partnerskap for å utvikle innovative løsninger i verdensklasse».
Derfor, i årets mobilisering har vi spurt: Hvordan knekker vi koden på offentlig og privat
innovasjonssamarbeid?
Vi har fått gode og viktige innspill fra næringslivet og klyngene, partene i arbeidslivet,
tenketanker, kommuner og helseforetak. Vi har oppsummert og analysert alle innspillene i
Drømmeløftrapporten 2017 som har fått navnet: Innspill til ny retning for offentlig privat
innovasjon.
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Her er de tre største flaskehalsene;
1.

Det offentlige trenger å styrke sin innovasjonskompetanse

Hva betyr egentlig det?
Tilbakemeldingene viser at ildsjelene som leder innovasjonsarbeidet -- gir alt -- gir ofte opp.
Det skjer fordi de mangler støtte og forankring. Gjennomføringen bremses av silotankegang,
etablerte vaner og arbeidskultur. Av toppledere som ikke forstår eller tør å ta nødvendig
risiko. De stoppes av rigide rapporteringslinjer, konflikter mellom ulike mål eller mangel på
overordnet strategisk styring.
Dette er et lederansvar. Lederne i offentlig sektor kan lære mer av de beste, både i det
private og det offentlige. De må legge til rette for nye måter å levere samfunnsoppgavene
sine på; Se virksomheten først og fremst gjennom brukernes øyne, involvere de ansatte og
bryte med vante tankemønstre. Lede innovasjon og legge til rette for at både frivillig sektor
og private selskaper kan være med å løse utfordringene.
Dette er en helt annen tilnærming og kompetanse enn tradisjonell forvaltningsledelse som
fortsatt preger store deler av offentlig sektor – ikke bare her til lands.
Men vi har unntak, vi har offensive kommuner, Skatteetaten, Kartverket og
Brønnøysundregistrene for å nevne noen. De hadde aldri klart å oppnå så gode resultater
uten et tett samspill med næringslivet. Men de representerer ikke kritisk masse i norsk
offentlig sektor, ennå.
Vil vi endre det, ja, da må vi gjøre menneskene med de store oppgavene gode. Da er det ikke
nok å lære seg anskaffelsesreglementet eller å gå på et obligatorisk IT-kurs. Det handler først
og fremst om ledelse og ansvarliggjøring, ikke administrasjon og tellekanter.
Og næringslivet må være en del av løsningene - da oppstår de virkelig gode forslagene.
Men det handler ikke bare om at det offentlige må styrke sin innovasjonskompetanse.
Flaskehals nummer to er:
2.

Industri- og næringsliv må lære seg hvordan det offentlige «markedet» fungerer.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for 500 milliarder kroner hvert år. (Det er så mye penger at
de færreste av oss klarer å forholde oss til tallet). Men om jeg ga deg en hundrelapp hvert sekund –
så fort jeg klarte å dele dem ut – ville det ta 159 år før du hadde 500 milliarder.
Det er et betydelig marked, med spesielle behov og rammebetingelser. Det må bedriftene kjenne
bedre til – og mindre bedrifter må oftere gå sammen for å bli tatt alvorlig og tilby mer komplette
løsninger.
Men la meg være helt klar på rolledelingen: Offentlig sektor eier samfunnsoppdragene. Den må og
skal sitte i førersetet. Men næringslivet kan være med og drive løsningene fram og bidra til at gode
løsninger blir tatt i bruk av mange, raskt. På denne måten kan norsk, offentlig sektor bli et viktig
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testmarked. For ren transport, velferdsteknologi og bærekraftig avfallshåndtering. Eller robotisering
av kommunens byggesaksbehandling for den del. Med en solid offentlig pilotkunde i ryggen er det
lettere å erobre internasjonale markeder med verdensledende produkter og tjenester.
Men det handler om mye mer enn nye samarbeid med næringslivet, teknologi og eksport.
Det er den siste klare flaskehalsen vi fikk i årets drømmeløftmobilisering:
3.

Vi må legge mer vekt på organisatorisk innovasjon

Man kan ikke organisere seg til endring og omstilling, har jeg blitt fortalt. Vel, min erfaring - etter tre
år i offentlig sektor med endring som mandat, er at du ikke har sjans til å berede grunnlag for
radikale endringer uten å først løse opp i etablert silo-organisering, manuelle arbeidsprosesser og
tradisjonell maktfordeling.
Så har vi også en stor ryddejobb før vi kan digitalisere noe som helst. Vi må rydde i porteføljene i
offentlige tjenester. Vi må si nei til oppgaver og oppdrag som andre kan løse bedre enn oss.
Det ER ingen enkel sak, å si nei, men andre har gått foran. Den elektroniske skattemeldingen var bare
mulig å innføre fordi vi samtidig var villig til å la folk, banker og arbeidsgivere gjøre mye av den
jobben Skatteetaten gjorde før.
Alt dette handler om organisatorisk innovasjon og endret tankesett, som må på plass for å lykkes
med å ta i bruk nye teknologier og å digitalisere tjenestene våre. Og det er minst like krevende som
teknologisk innovasjon. Ett av målene med dette arbeidet er for eksempel å øke bestillerkompetanse
og redusere risikovegring for innovative innkjøp.
De fleste offentlige digitaliseringsprosjektene så langt har lykkes med å øke kvaliteten. Det er bra.
Men det er ikke nok. I fremtiden må digitaliseringsprosjektene også vise besparelser og
kostnadseffektivisering.
Flere bør gjøre som Lånekassa: Investere i IKT og ny kompetanse over flere år, for deretter å gjøre
mer, med lavere budsjetter.
Når Lånekassa automatiserer sin saksbehandling er det bare en forsmak på den digitale
transformasjonen. Roboter og kunstig intelligens vil eksempelvis kunne behandle opp mot 80
prosent av de 100 000 byggesøknadene kommunene mottar hvert år. Da snakker vi store
besparelser, men også svært krevende endringsprosesser. Dette er tungt arbeid. Men det er det
omstilling i praksis handler om.
Da blir trepartssamarbeidet, dialogen mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter viktigere
enn noen gang. Det samspillet har vært en nøkkel til norsk suksess – og det er fortsatt helt
avgjørende skal vi få til organisatorisk innovasjon og mer radikal innovasjon.
Kanskje må trepartssamarbeidet åpent diskutere krevende spørsmål som: Er ansiennitet det førende
prinsippet i den digitale omstillingen offentlig sektor står overfor? Klarer vi omstillingen kun ved
naturlig avgang? Hvilket ansvar har vi for å sikre at verdifull kompetanse ikke går tapt når
tradisjonelle oppgaver blir borte? Hvordan håndterer vi dette? Jeg tør påstå at bare dersom vi lykkes
med organisatorisk innovasjon i offentlig sektor, kommer vi til å lykkes med digital transformasjon
her i landet.
Få land i verden har bedre forutsetninger enn oss for å gjennomføre radikale endringer i offentlig
sektor. Vi har så mange dyktige, innovative og kunnskapsrike folk som brenner for oppdragene
samfunnet har gitt dem. Vi må bare sørge for at de får det armslaget de trenger.
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Vi ser også at kommuner og etater oftere inviterer næringslivet for å tenke høyt og utforske nye
løsninger sammen. Kanskje kan vi berømme det nye anskaffelsesregelverket som legger til rette for
dette. Ordet «innovasjon» er nevnt over tredve ganger sammenlignet med tidligere regelverk - der
det var fullstendig fraværende. Det byr på muligheter. Lovende praksis. Neste praksis.
Vi i Innovasjon Norge har vært fødselshjelper for offentlig privat innovasjonspartnerskap i mer enn
50 år. Med den erfaringen - samt resultatene fra Drømmeløftsarbeidet 2017, peker vi på tre
grunnleggende anbefalinger for å skape mer radikal offentlig privat innovasjon i Norge:
1.

Gjøre Norge til et foregangsland på offentlig-privat innovasjon

Det betyr: å samle flere mindre budsjettposter og heller prioritere nasjonale løft. Det har de gjort
med hell i USA, Storbritannia og Nederland. De har skapt en nasjonal pådriverrolle for partnerskap
mellom offentlig og privat sektor. Det lyses ut konkurranser og tilskudd på tvers av kommuner, fylker,
sykehus og skoler, tollvesen og mattilsyn. Dette kan vi også få til i Norge.
2.

Et fornyet trepartssamarbeid som setter behovet for organisatorisk omstilling i offentlig
sektor høyt på agendaen.

Innsatsen og dialogen mellom partene er helt avgjørende for å kunne starte de nasjonale prosjektene
med størst potensial. De kan sammen opprette helt nye samarbeid, bane vei for kontroversielle
dialoger og digitaliseringsprosjekter. Hva med å åpne en «regulatorisk lekegrind» hvor det er mulig å
eksperimentere uten at hele lovverket er justert før man starter?
3.

Få frem flere offentlige ledere som driver fram radikal innovasjon

Det får vi bare til hvis stillingsinstruksen og oppdragsbrevene balanserer drift og radikal innovasjon
bedre. Det er dette ledere i offentlig sektor styres av - oppdragsbrev. Det betyr også at vi som er
ledere i offentlig sektor må åpne opp innovasjonsprosessene for brukere og næringsliv, og gi
endringsagentene våre større armslag og mandat.
Klarer vi å levere på disse tre anbefalingene, er vi modige nok – for en stund.
Vi har vært modige før.
Husbanken spilte en strategisk rolle da vi bygget Norge opp igjen etter andre verdenskrig.
Men den gjorde det ikke alene. Husbanken gikk sammen med næringslivet, brøt tradisjoner og
regelverk slik at private utbyggere kunne sette opp hus raskere, billigere og med langt mindre
forbruk av materialer enn før.
Fordi de måtte.
Vi var modige da vi bygget opp en olje- og gassnæring som pumpet naturressursene opp fra større
havdyp, i tøffere vær og kaldere klima enn noe annet sted i verden.
Fordi vi kunne.
Nå gjør vi det igjen.
Fordi vi vil.
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Statsministeren vår etterlyste kultur for å feile i årets nyttårstale. Det er en krevende øvelse for
offentlig sektor. Vi feiler i full offentlighet. Men la oss ta henne på ordet nå. Vi skal teste ut helt nye,
smarte løsninger – i stor skala - offentlig og privat sektor sammen. Vi kommer garantert til å gjøre
feil. Da må politikerne også si tydelig: - Nå er det gjort en feil, nå skal vi lære av den, og gå videre i
arbeidet.
Men mye kommer også til å gå bra. Veldig bra.
Det en glede å introdusere statsråd Monica Mæland og overlevere resultatet fra
mobiliseringsarbeidet, Drømmeløftsrapporten 2017 Innspill til ny retning for offentlig privat
innovasjon.
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Del 1: Derfor er offentlig-privat innovasjon viktig
Offentlig-privat innovasjon, det vil si innovasjon der offentlige og private aktører
samarbeider om innovasjon for å løse sentrale problemer, er viktig av mange grunner:
1. Den kan bidra til besparelser og økt produktivitet i offentlig sektor.
2. Den kan bidra til bedre tjenester i offentlig sektor.
3. Bedriftene som deltar kan utvikle løsninger og kunnskap som kan brukes til å erobre
andre markeder i inn- og utland.
4. Det offentlige kan bruke anskaffelser til å skape markeder som stimulerer
næringslivet til innovasjon på områder av stor betydning for miljø og velferd.

Om Drømmeløftet og innovasjon i og for offentlig sektor
Innovasjon Norge er en innovasjonspolitisk rådgiver for våre eiere og oppdragsgivere.
Selskapet skal gi råd om hvordan vi kan innrette virkemidlene og politikken slik at vi sikrer
vekst og velferd gjennom et bærekraftig norsk næringsliv. Vårt arbeid er basert på å
innhente og lytte til våre kunder, norsk industri og næringsliv. Vår måte å gjøre dette på er å
fasilitere dialoger og møteplasser for innovasjonspolitisk debatt og samarbeid.
I 2015 initierte Innovasjon Norge en omfattende innovasjonspolitisk idedugnad der vi og
våre samarbeidspartnere gjennomførte 84 møter, seminarer og konferanser over hele
landet og i tilknytning til våre kontorer i utlandet. Over 3500 engasjerte og kunnskapsrike
mennesker deltok, med bred representasjon fra industri og næringsliv, offentlig sektor,
frivillige organisasjoner og andre med interesse for næringsutvikling og innovasjon.
Vi kalte dette omfattende mobiliseringsarbeidet for Drømmeløftet, der vi sammen
identifiserte utfordringer og muligheter for norsk industri og næringsliv. Gjennom denne
prosessen fikk vi frem ideer om Norges vei fra særstilling via omstilling til en forhåpentligvis
bærekraftig og vekstkraftig ny særstilling.
Vi opplevde et stort engasjement, gode analyser, kreative forslag og gleden over å kunne
bidra med innspill på vegne av sin bedrift, næring og landet forøvrig.
Mange av deltakerne understrekte den viktige rollen offentlig sektor spiller for norsk
innovasjon. I den første rapporten fra idedugnaden i 2015 ble dette oppsummert på
følgende måte: 1
Offentlig sektors viktige rolle påpekes av mange, både som innkjøper av innovative
løsninger og pådriver for økt bærekrafts fokus gjennom stortingsmeldinger og
implementering gjennom lover og forskrifter. Andre viser til at offentlige
institusjoner også̊ innoverer, alene eller i samarbeid med næringslivet.
Velferdstjenester representerer et nytt marked, også̊ for private aktører.
#Drømmeløftet, Hovedrapporten fra Innovasjon Norges innovasjonspolitiske dugnad, Oslo 2015, side 18.
http://www.drømmeløftet.no/wp-content/uploads/2015/05/Droemmeloeftet-hovedrapportfoersteutgaven_M_OMSLAG2.pdf
1
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Mange av innspillene omtaler også̊ det norske skatte-, utdannings- og
forskningsregimet og kommer med forslag om endringer.
Innovasjon Norge arrangere også et eget Drømmeløfts-arrangement om
samfunnsinnovasjon og forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor sammen med
Husbanken, Helsedirektoratet, Direktoratet for forvaltning og IKT og Norsk design- og
arkitektursenter (se tekstboks side 62).
I år har vi gjennomført en enkel og uformell spørrerunde, der utvalgte aktører og eksperter
er blitt bedt om å se nærmere på barrierer for innovasjon i og for offentlig sektor og komme
med forslag til hva vi kan gjøre bedre (se tekstboks side 24).
Hvordan det offentlige innoverer
Gjennom Drømmeløfts-diskusjonene har vi fått illustrasjoner på hvordan stat, fylker og
kommuner, med deres enheter og etater, bidrar til norsk innovasjon. Dette gjør de på minst
fire måter:
1. De innoverer selv, innomhus og seg imellom.
2. De samarbeider med bedrifter, kunnskapsmiljøer og frivillige aktører om læring og
innovasjon.
3. De kan spille en strategisk, politisk, rolle der de stimulerer til fornyelse i næringslivet.
4. De kan bidra med analyse og råd til politiske myndigheter.
Alle de fire nivåer kan ha følger for omstillingen i norsk økonomi og samfunnet som helhet.
1. En innovativ offentlig sektor kan yte bedre tjenester for mindre, noe som også
påvirker bedriftenes rammebetingelser (gjennom for eksempel skattenivå og sosiale
sikkerhetsnett)
2. Gjennom å samarbeide med bedrifter og frivillige organisasjoner bidrar offentlige
institusjoner til læring og omstilling hos alle partnerne. Gjennom offentlige innkjøp
kan offentlige institusjoner og etater også stimulere til innovasjon i næringslivet,
innovasjon som kan gi disse bedriftene kompetanse som kan brukes på andre
markeder.
3. Departementer og virkemiddelaktører kan påvirke næringslivets innovasjonsevne
gjennom direkte finansiell støtte, reguleringer og krav og gode rammebetingelser.
Hovedrapporten 2016
Fjorårets hovedrapport om Drømmeløftet 2 gikk også inn på hva det offentlige kan gjøre for å
bidra til omstilling i norsk økonomi. Den påpekte blant annet at:
Mange har understreket behovet for å gjøre offentlig anskaffelser mer innovative og
sikre at de bidrar til utvikling av sterke norske bedrifts- og forskningsnettverk. Her
Innspill til en ny retning for Norge, En statusrapport fra Innovasjon Norges mobiliseringsarbeid i 2015
– hvordan ta Norge fra særstilling til omstilling, til ny særstilling. Oslo 2016 http://www.drømmeløftet.no/omdrommeloftet/
2
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ligger det helt klart store muligheter for å bruke offentlige investeringer til å
stimulere til innovasjon i norsk næringsliv og med det bidra til utviklingen av
konkurransedyktige og internasjonalt orienterte vekstbedrifter.
Men det er også behov for å styrke de offentlige institusjonenes evne til å planlegge
og koordinere større innovasjonsprosjekter, noe som går ut over evnen til å utforme
anbudsrunder. Dagens arbeidsdeling på departementsnivå og innenfor
virkemiddelapparatet er ikke satt opp for å takle samspillet mellom offentlig, privat
og frivilling sektor. Og budskapet fra mange av Drømmeløfts-deltakerne er at her må
det omfattende endringer til.
Vi trenger også innovasjon i offentlig sektor av en annen grunn: Selv om vi lykkes i å
øke norsk eksport utenom olje og gass, vil helse- og velferdsutgiftene øke som følge
av blant annet demografiske forhold. Vi må redusere utgiftene i denne delen av
samfunnet og svaret finner vi i nye og mer effektive måter å utføre oppgavene på.
Innovasjonspolitiske anbefalinger
Tre av de ti innovasjonspolitiske anbefalingene presentert i rapporten berørte da også
offentlig sektor direkte.
Det ble påpekt at offentlig sektor må etterspørre nye løsninger og utfordre næringslivet til å
utvikle fremtidens tjenester og produkter. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige og
private jobber i partnerskap for å utvikle innovative løsninger i verdensklasse.
Videre understreket Innovasjon Norge behovet for en samordnet innovasjonspolitikk.
Rapporten viste til at regjeringen har utarbeidet 98 stortingsmeldinger som direkte eller
indirekte påvirker innovasjonsevnen i samfunnet. Behovet for å se disse i sammenheng er
stort. Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen utvikler en mer samordnet politikk på tvers
av departementene.
Innovasjon Norge viste også til behovet for effektivisering og digitalisering for å redusere
veksten i driftsutgiftene i offentlig sektor. Selskapet anbefaler at tiltakene fra
stortingsmeldingen Digital agenda for Norge 3 realiseres og prioriteres.
Strategiske satsinger
Et sentralt budskap i rapporten var at et lite land som Norge kan ikke gjøre like mye på alle
områder. Innovasjon Norge mener vi bør satse mest der vi allerede er gode og har
konkurransefortrinn. Der globale og nasjonale utfordringer møter norsk kunnskap,
kompetanse og/eller norske naturressurser vil normalt være der vi finner de største
markedsmulighetene.
Basert på innspillene fra Drømmeløftet og i dialog med relevante aktører i industri, næringsog samfunnsliv, ble seks sentrale mulighetsområder for norsk industri og næringsliv
identifisert. Områdene representerer markeder i vekst og som går tvers på tradisjonelle

3

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-agenda-for-norge--ikt-for-en-enklere-hverdag/id2484184/
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næringsinndelinger. Fremtidens løsninger skjer i et skjæringsfelt mellom ulike fag og
sektorer.
Mulighetsområdene er Havrommet, Ren energi, Bioøkonomi, Helse og velferd, Smarte
samfunn og Kreativ næring og reiseliv.
Offentlig sektors rolle har også blitt berørt i drøftingene av de seks områdene. Innovasjon
Norge har publisert eller vil publisere egne rapporter for hvert av de seks områdene. Deres
omtale av offentlig-privat innovasjon er presentert i et eget vedlegg (se side 55ff).

Drømmeløftets seks mulighetsområder, der norsk kompetanse krysser store utfordringer og
markedsmuligheter.

Hvordan sikrer vi fortsatt finansiering av velferden?
Det er mange grunnet til å satse på innovasjon i og for offentlig sektor: bedre velferd, økt
livskvalitet for innbyggerne, omsorg for miljøet, ønsket om å stimulere til ny eksportrettet
aktivitet i privat sektor med mer. Men vi står også overfor en enkel og umiddelbar trussel
mot grunnlaget for vår offentlige velferd: Inntektsgrunnlaget er i ferd med å svekkes.
Beregninger viser at fra 2030 av vil utgiftene overstige inntektene.
Det er mange grep vi kan ta i møtet med denne utfordringen, men som dette kapitlet vil vise
er den eneste medisinen som virkelig monner er å redusere utgiftene gjennom økt
produktivitet i offentlig sektor.
Det er også urealistisk å forestille seg at vi stopper på dagens velferdsnivå. Forventningene
er store om fortsatt velstandsøkning og vi står overfor nye utfordringer som må løses, ikke
minst innenfor bærekraft og klima og helse og velferd. Dette medfører behov for
investeringer og gapet mellom inntekter og utgifter vil øke mer, kanskje til det dobbelte.
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Historien viser at innovasjon og teknologisk endring kan hjelpe oss til møte slike
utfordringer. Dette gjelder spesielt radikale og samfunnsomformende innovasjoner, ofte
utviklet i samspill mellom offentlige og private aktører.
Som en ekstra bonus kan slik innovasjon også bidra til at vi bygger opp nyskapende og
lønnsomme bedrifter som bidrar med eksport og skatteinntekter for det offentlige.
Perspektivmeldingens fremskriving
Regjeringen publiserte Perspektivmeldingen 31. mars i år. 4 Hovedtemaet i meldingen er
utviklingen i norske statsfinanser frem til 2060. I meldingen diskuteres sentrale premisser for
den økonomiske utviklingen i Norge i de neste tiårene, som demografi, produktivitet og
arbeidsdeltakelse. Det vises i hvor stor grad statsfinansene avhenger av disse.
Beregningene i meldingen tyder på at statsbudsjettet vil være i balanse fra i dag til 2030, gitt
den samme skatte- og velferdspolitikken som vi har i dag. I perioden fra 2030 til 2060 vil det
imidlertid oppstå et inndekningsbehov på statsbudsjettet tilsvarende nesten 0,2 prosent av
BNP hvert år. Akkumulert over de 30 årene tilsvarer dette behovet antydningsvis 150
milliarder kroner i dagens pengeverdi, eller 5,3 prosent av BNP i 2060. 5 Ifølge meldingen
fortsetter utviklingen også etter 2060, med et årlig inndekningsbehov i størrelsesorden 5
milliarder kroner i året.
Siden om lag halvparten av BNP i Norge går over offentlige budsjetter, tilsvarer dette
inndekningsbehovet 10 prosent av offentlige utgifter.
Eldrebølgen
Dette inndekningsbehovet oppstår i hovedsak på grunn av den såkalte eldrebølgen; en
stadig økende andel av befolkningen er over den yrkesaktive alder.
Norge har de siste 15 årene vært i en demografisk gunstig periode, sett fra statsfinansenes
side. Lave fødselskull fra siste halvdel av 1920-tallet til begynnelsen av 1940-tallet førte til
relativt få pensjonister fra 2000 til nå. Når de store fødselskullene fra 1943 og fremover blir
pensjonister, øker statens pensjonsutgifter. Statens og kommunenes utgifter til helse og
omsorg blir også dratt i været av denne eldrebølgen.
Forholdet mellom antall personer i yrkesaktiv alder og antall personer over 67 år vil falle fra
nesten 5 i dag til 2,5 i 2060. Eldrebølgen vil bidra med 60 prosent av inndekningsbehovet. Av
dette, vil økt behov for helse- og omsorgstjenester utgjøre det meste.

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.29-20162017/id2546674/
5
Viktige forutsetninger i tillegg til demografien er at standarden i sykehussektoren forutsettes å øke noe
(bidrar med 1,5 prosentpoeng av inndekningsbehovet), mye av aldringen blir frisk (som reduserer inndekningen
med 1,4 pp) og eldre jobber mer (reduksjon på 0,9 pp).
4
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Forholdet mellom antall innbyggere mellom 20 og 66 å r og antall som er 67 år eller eldre.
(Kilde: Produktivitetskommisjonen/SSB) 6
Bidraget fra pensjonsfondet
I meldingen er det forutsatt at staten hvert år skal bruke realavkastningen til Statens
pensjonsfond utland, eller oljefondet, over statsbudsjettet. Denne avkastningen er anslått til
3 prosent årlig. De nærmeste årene vil fondet fremdeles øke noe. Dette bidrar til at
overføringen fra fondet vil holde tritt med veksten i BNP og budsjettet for øvrig.
Statens oljeinntekter er imidlertid anslått å falle, og fondet vil slutte å vokse. Dermed vil
overføringene fra fondet til budsjettet falle, når dette måles som andel av BNP.
I 2016 tilsvarte overføringene fra fondet 8 prosent av BNP. Frem mot 2060 anslås denne
andelen å falle til 6 prosent. Andelen bidrar derfor med bare 40 prosent av
inndekningsbehovet.
Begge forholdene er permanente. Underskuddet må dekkes inn på lengre sikt. Kortsiktige
løsninger, som å tappe formuen eller ta opp gjeld, vil bare utsette problemet.
Kan vi øke skattene?
I meldingen presenteres de ulike måtene som finnes for å løse denne utfordringen for
statsfinansene.
Et nærliggende alternativ er økt skatt. I meldingen presenteres beregninger som viser at
husholdningenes skatt må opp fra dagens 25 prosent av BNP, til nesten 35 prosent i 2060,
dersom hele finansieringsgapet skal dekkes av økt skatt. At arbeidsinnsatsen svekkes ved
høyere skatt, bidrar til at skattene må øke relativt mye.
I tillegg til det generelle inndekningsbehovet kommer at statens avgifter fra bilbruk er anslått
å falle med 1-2 prosent av BNP, dersom ambisjonene om å elektrifisere bilparken innen 2025
blir realisert.

6

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
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I både Danmark og Sverige utgjør skattene en større andel av samlede inntekter enn her.
Skattenivået i Norge ligger likevel nær verdenstoppen, og det ser ut til å være en politisk
enighet om at det samlede skattenivået ikke skal økes vesentlig. Dette virker dermed ikke
som et realistisk alternativ.
Egenandelene som brukerne selv betaler for offentlig tjenesteyting tilsvarer i dag 4 prosent
av Fastlands-BNP, og er ganske lave i internasjonale sammenligninger. Egenandelene i Norge
er særlig knyttet til barnehager og skolefritidsordninger, vann, avløp og renovasjon, og en
del eldreomsorg.
Dersom økte egenandeler skal kompensere for inndekningsbehovet, må slik betaling
introduseres på nye områder, som helsevesen og utdanning. Økningen må tilsvare
inndekningsbehovet, det vil si om lag 5 prosent av Fastlands-BNP. Ulike regjeringer har de
siste årene foreslått å øke noen egenandeler, men forslagene har alltid falt etter ganske kort
tids debatt.
Kan vi øke arbeidsinnsatsen?
Et annet alternativ til å øke offentlige inntekter er å øke arbeidsinnsatsen, eller
sysselsettingen. I disse fremskrivingene er offentlige utgifter, til pensjon, helse, utdanning og
så videre i hovedsak bestemt av befolkningssammensetningen. At flere jobber mer, bidrar
dermed til høyere skatteinntekter, uten at offentlige utgifter stiger tilsvarende.
For at hele gapet skal dekkes inn, må sysselsettingen økes med innpå 15 prosent i 2060,
sammenlignet med fremskrivingene. Dette er en svært kraftig effekt, som vil bringe
timeverkene per innbygger i alderen 15-74 år høyere enn den noen gang har vært.
I meldingen er det allerede forutsatt en liten økning i sysselsettingen blant de eldste
gruppene i arbeidsdyktig alder, i forhold til i dag.
Sysselsettingen i Norge er allerede blant verdens høyeste. I 2015 var det bare Sveits og
Sverige som hadde en større del av den voksne befolkningen i jobb. Det er nok mulig å øke
timeverkene en del blant grupper med lavest tilknytning til arbeidslivet, men det er neppe
realistisk å hente veldig mye herfra. Tendensen de siste tiårene er det også at
arbeidsinnsatsen gjennomgående faller over tid, etter hvert som velstanden øker.
Vi må øke produktiviteten
Produktivitetsvekst generelt er, sammen med sysselsetting, grunnlaget for velstanden. På
samme måte som økt sysselsetting, bidrar produktivitetsvekst til økt BNP. I
Perspektivmeldingen er det anslått en årlig produktivitetsvekst på 1,2 prosent i privat sektor
i årene fremover. Høyere produktivitetsvekst vil være et ubetinget gode for landet.
Produktivitetsvekst i privat sektor vil imidlertid ikke vil hjelpe stort for statsfinansene.
Høyere produktivitetsvekst innebærer økte lønninger og økte skatteinntekter til staten.
Disse blir imidlertid motsvart av at offentlig ansatte også vil få tilsvarende lønnsøkninger.
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Et alternativ som gjenstår er økt produktivitet i offentlig sektor. På samme måte som
produktivitet i privat sektor, vil det bidra til å øke levestandarden i Norge. Samtidig vil
tilbudet av velferdstjenester kunne opprettholdes for en lavere ressursinnsats.
Et økende tilbud, som eldrebølgen vil kreve, vil ikke nødvendigvis legge beslag på økte
ressurser hvis offentlig sektor klarer å øke produksjonen av velferdstjenester for en gitt
ressursinnsats. For å kompensere for hele inndekningsbehovet, må produktiviteten i
offentlig sektor øke med 0,4 prosent per år, i tillegg til den forventete produktivitetsveksten
på 0,5 prosent i året.
Dersom det verken er mulig å øke skatter eller egenandeler, å øke sysselsettingen eller
skape et løft i produktiviteten i offentlig sektor, gjenstår to muligheter: Enten kutte i
offentlige velferdstilbud, eller finansiere det hele med å ta fra statens formue, med
tilhørende lavere fremtidig avkastning. De fleste vil nok se på det som et nederlag.
Konklusjonen i Perspektivmeldingens beregninger er dermed at uten justeringer av
skattenivå og velferdsytelser vil staten gå med underskudd fra 2030. Underskuddet, primært
drevet frem av eldrebølgen, vil øke år om annet med i størrelsesorden 5 milliarder 2017kroner. Denne fremskrivingen er ikke hva regjeringen mener er en sannsynlig utvikling, og
må ikke forveksles med en prognose. Men den viser noen handlingsalternativer, og veier
konsekvensene av ulike alternativer mot hverandre.
Beregningene hviler også på noen forutsetninger som ikke er omtalt over. Den viktigste er at
kvaliteten eller standarden på offentlige tjenester fremover vil være nær uendret fra dagens
nivå. De siste 40 årene er standarden og omfanget av offentlige tjenester økt betydelig. Hvis
standarden skal økes fra dagens nivå, vil det kreve høyere ressursbruk eller økt produktivitet,
utover det som er diskutert her.
På den annen side er det i fremskrivingene ikke forutsatt noen ytterligere endringer i
pensjonssystemet. Etter pensjonsreformen er prognosen for statlige pensjonsutgifter kuttet
kraftig. Systemet for offentlig tjenestepensjon er imidlertid endret i liten grad. En tilsvarende
reform for offentlig tjenestepensjon som for folketrygden, vil kunne spare betydelige beløp.
Men den lavest hengende frukten er nok økt produktivitet i offentlig sektor.
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Del 2: Barrierer for offentlig-privat innovasjon
Det er mye relevant kunnskap og kompetanse i norsk næringsliv og offentlig sektor.
Forutsetningene for å få til god, effektiv og målrettet innovasjon på tvers av sektorene burde
derfor være gode.
Men både forskningen på området og de innspillene vi har fått fra sentrale samfunnsaktører
viser at vi står overfor en del barrierer som hindrer oss fra å få fullt utbytte av denne
innovasjonskraften.
I denne delen vil vi se på innovasjon i og for offentlig sektor og identifisere sentrale
barrierer.

Hva er innovasjon?
Innovasjon som endret adferd
Green, Howells og Miles har gitt oss en god definisjon av innovasjon i sin undersøkelse av
europeisk tjenesteinnovasjon, som også passer godt på innovasjon i offentlig sektor: 7
De beskriver innovasjon som en prosess der organisasjoner «gjør noe nytt, det vil si
introduserer en ny praksis eller prosess, skaper et nytt produkt (vare eller tjeneste) eller
adopterer nye former for interne eller eksterne organisatoriske relasjoner (herunder
leveranser av varer og tjenester).»
De understreker at innovasjon ikke er det samme som forandring. De hevder for eksempel at
det å ansette en ny medarbeider er en endring, men ikke nødvendigvis innovasjon. Men en
slik ansettelse kan bidra til innovasjon når hensikten er å hente inn ny kunnskap og
kompetanse og det å utføre nye oppgaver.
Kort kan man derfor si at innovasjon er det å gjøre ting på nye måter for å oppnå et bestemt
mål.
Radikal innovasjon, inkrementell innovasjon, imitasjon
Følger vi Eurostats og OECDs definisjoner for innovasjon i næringslivet 8 kan vi legge til at
innovasjon kan være ny for organisasjonen (selskapet) eller samfunnet (markedet). Det siste
er det vi ofte kaller radikal innovasjon; det første inkrementell eller stegvis innovasjon.
Både radikal innovasjon og inkrementell innovasjon med imitasjon og viktige for omstilling
og økt produktivitet, både i privat og offentlig sektor. Inkrementell innovasjon fører til en
gradvis reduksjon i utgiftene og – om man gjør det riktig – en gradvis økning i kvaliteten på
det man leverer. Større utfordringer og store endringer i sosiale, teknologiske og
miljømessige rammebetingelser krever imidlertid mer radikal innovasjon, der man løser

Green L, Howells J, Miles I, Services and Innovation: Dynamics of Service Innovation in the European Union,
Final Report December 2001 PREST and CRIC University of Manchester
8
Se vedlegg for OECDs definisjon av innovasjon, side 64.
7
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problemer på helt nye måter eller ved bruk av ny teknologi. Den omstillingen norsk offentlig
sektor nå trenger, tilsier at vi trenger mye mer radikal innovasjon.
Imitasjon er en svært viktig form for inkrementell innovasjon. Dette er innovasjoner som er
nye for organisasjonen men ikke for verden. Gjennom å kopiere andre – eller retter sagt:
tilpasse produkter og metoder utviklet av andre til egne behov – kan offentlige aktører
forbedre både produktivitet og kvalitet på en rask og kostnadsvarende måte.
Du må ikke finne opp rullatoren på nytt. Men hvis du ikke kjenner til at det allerede finnes en
løsning på ditt problem er det en fare for at du går i gang med unødige og dyre
innovasjonsprosjekter institusjonen kunne ha unngått.
Menon har, på grunnlag av Anthun, Kittelsen og Magnussens kartlegging av produktiviteten i
spesialisthelsetjenesten, beregnet at norske sykehus kan kutte kostnader tilsvarende 18
prosent ved å lære best praksis av hverandre. Det tilsvarer 25 milliarder kroner av dagens
driftskostnader. 9 Fordelen er at det er billig å kopiere, mye billigere enn at alle skal
eksperimentere seg fram til en unik løsning for sin etat eller sin kommune.
Menon har også anslått at Norge kan redusere helseutgiftene med 6 prosent gjennom å lære
av de beste landene. Dette tilsvarer 12 milliarder i årlige kostnader

Anslått effektiviseringspotensial (dvs. prosentreduksjon av driftskostnader) i offentlig sektor i
OECD-land 2015. Figur fra Perspektivmeldingen, tall fra OECD. I følge Menon viser
sammenligningen at Norge har potensialet til å redusere helseutgiftene med 6 % å lære av de
beste landene – dette tilsvarer 12 milliarder i årlige kostnader.
Det er derfor viktig å få på plass mekanismer som hjelper aktørene til å finne eksisterende
løsninger og partnere som kan hjelpe dem til å ta disse løsningene i bruk.

Kjartan S. Anthun, Sverre A.C. Kittelsen og Jon Magnussen: Produktivitet i spesialhelsetjenesten, Frischsenteret 2016 http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/2016/20167.pdf
9
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Særtrekk i offentlig sektor
Offentlige enheter og institusjoner gjennomfører en lang rekke ulike typer
innovasjonsprosesser, der leveransen vil variere:
•
•
•
•
•
•

Ny eller forbedret tjeneste (for eksempel helsetjenester i hjemmet)
Prosessinnovasjon (ny måte å produsere varer eller tjenester på)
Administrativ innovasjon (for eksempel et nytt policy-virkemiddel)
Systeminnovasjon (for eksempel nye organisasjoner og nye måter å samarbeide på)
Konsept-innovasjon (introduksjon av nye begreper, som for eksempel «bærekraft»,
«smarte byer» eller «samfunnsinnovasjon»)
Radikal endring av virkelighetsforståelse (der det mentale kartet de ansatte bruker til
å forstå verden har endret seg vesentlig) 10

Ikke noe av dette er unikt for offentlig sektor. Vi finner tilsvarende måter for læring og
nyskaping i bedrifter og frivillige organisasjoner. Offentlig sektor har allikevel visse særtrekk
når det gjelder innovasjon. Det meste er tjenesteinnovasjon, ikke vareproduksjon. I tillegg
har offentlig sektor behov for innovasjon i policy-utvikling.
Videre er offentlige enheter gjerne organisert på en annen måte enn de vi finner i privat og
frivillig sektor. De fleste enhetene er ikke selskaper eller bedrifter i en tradisjonell forstand. I
stedet er de deler av større kommandokjeder av enheter, etater og deres eiere. Det kan
være vanskelig å definere klare grenser mellom dem når det gjelder innovasjon.
Incentiv-strukturen er også annerledes, i den forstand at målet ikke er økonomisk profitt.
Dette gjør det vanskeligere å måle effekten av innovasjon i offentlig sektor, spesielt når det
gjelder produktivitet.

Offentlig-privat innovasjon
Offentlig-privat innovasjon (OPI) er et relativt nytt begrep som fanger opp en viktig
dimensjon av innovasjon i og for offentlig sektor. Offentlig-privat innovasjon betegner
utviklingssamarbeid mellom offentlige og private aktører som har formål å skape nye
samfunnsmessige løsninger som samtidig har et potensiale for kommersialisering. 11
Det offentlige eier samfunnsoppdraget og må være i førersetet i slik innovasjon, men
næringslivet er en viktig del av løsningen. Dette er et viktig budskap fra deltakerne i
Drømmeløftet.
Anskaffelser er viktig. Det offentlige kan bruke markedsmakten og rollen som regulator og
krevende kunde til å drive fram innovasjon og med skape et marked for helt nye,
bærekraftige løsninger. Myndighetene kan gi norske bedrifter et hjemmemarked der utvikler

Per Koch og Johan Hauknes: On innovation in the public sector Publin Report No. D20, Oslo 2005
http://www.aviana.com/step/publin/reports/d20-innovation.pdf
11
https://da.wikipedia.org/wiki/Offentlig-privat_innovation
10
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varer og tjenester med stort eksport-potensial og som også er med på å løse sentrale
samfunnsutfordringer.
Men offentlig-privat innovasjon handler om mye mer enn anskaffelser. Dette dreier seg om
ledelse og ansvarliggjøring, strategisk planlegging og en evne til å samarbeide med andre om
innovasjon og problemløsing.
Vi kan redusere kostnader i offentlig sektor samtidig som vi bygger opp nye bedrifter og
næringer som ikke belaster statsbudsjettet, men som kan bidra på det offentliges inntekter
gjennom eksportinntekter, skatter og avgifter.

Internasjonale trender
I Europa ser vi et økende fokus på offentlig-privat innovasjon. EUs rammeprogram for
forskning og innovasjon, Horisont 2020, har en sterk orientering mot store
samfunnsutfordringer og ønsker å sikre europeiske bedrifter konkurransekraft og utvikling
av ny fremtidsrettet næringsaktivitet, samtidig som programmet skal bidrar i møtet med
globale utfordringer. EU oppfordrer sterkt til at bedrifter, offentlige institusjoner og
forskningsmiljøer samarbeider om søknader.

EU og OECD: etterspørsel er viktig for innovasjon
Innovasjonspolitikkens mål er blant annet å bygge verdensledende forskningsmiljøer,
teknologier og næringsklynger. Her investerer vi mye i vår innovasjonskapasitet. Men selv
verdens mest innovative selskaper trenger et marked: kunder med reelle problemer og
utfordringer på jakt etter svar. En offentlig sektor som etterspør helt nye løsninger.
EU og OECD har i mange år jobbet med å forme en innovasjonspolitikk som også
stimulerer etterspørselssiden. Innovative offentlige anskaffelser, nye regelverk og
standarder er eksempler på slike initiativer. EU lyser for eksempel ut store prosjektmidler i
Horisont 2020, til offentlige virksomheter som vil bruke innovative anskaffelser som
verktøy for utvikling i partnerskap med teknologi og næringsliv.
Både EU og OECD peker på at et lands innovasjonspolitikk bør være balansert, altså både
bygge evne til å forske, utvikle og innovere, og evne til å etterspørre og bruke innovative
løsninger. En slik bredde i innovasjonspolitikken er spesielt relevant når vi skal gå løs på
krevende samfunnsutfordringer og finne nye, mer miljøvennlige og gode tjenester til
befolkningen. 12
I mange europeiske land er institusjoner for innovasjon og omstilling i næringslivet i ferd
med å tilpasse seg en virkelighet der offentlig sektor blir et stadig viktigere innovasjonsmarked for privat sektor. For å kunne løse primæroppgaven – skape økonomisk vekst og
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz8p4rk3944-en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy_en
12
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arbeidsplasser gjennom innovasjonsstøtte til privat sektor – må de i økende grad se på
innovasjon i offentlig sektor. De gjør blant annet bruk av innovative offentlige
anskaffelsesordninger og annen form for offentlig-privat innovasjon.
Skillet mellom offentlig og privat blir stadig mindre når det kommer til innovasjon og
utvikling av nye tjenester. Nye løsninger, som for eksempel digital innlogging på Altinn,
representerer en kombinasjon av offentlig og privat innovasjon.
Vi ser også en dreining i retning av mer utfordringsdrevet innovasjon med utlysninger av
store nasjonale innovasjonskonkurranser fremfor bransjespesifikke og smale
innovasjonsprogrammer. Som en følge av denne dreiningen mot å løse store
samfunnsutfordringer blir innovasjon i og for offentlige behov viktigere, og skillet mellom
offentlig og privat mindre viktig. Det viktigste er ikke hvem som løser problemet, men
hvordan det blir løst.
Svenske Vinnova har en betydelig satsing på offentlig sektor. 13 Finske Tekes gjør det
samme. 14 Det finske Kiito-programmet hjelper for eksempel organisasjoner med å utfordre
tradisjonell praksis og forbedre tjenester og produktivitet. Tekes har også et program for
innovative offentlige anskaffelser.
Det betyr ikke at slike funksjoner nødvendigvis må ligge i landenes næringsrettede
innovasjons- og teknologiråd, men det gir mening å ha en bevisst tilnærming til hvordan
disse utfordringene løses, hvem som har hovedansvaret og til samspillet mellom de
virkemiddelaktørene som skal bidra til offentlig-privat innovasjon.

Hvor mye innoverer offentlig sektor?
Vi vet at det er mye innovasjon i norsk offentlig sektor. Mepin, et nordisk prosjekt der man
gjennomførte en pilot basert på OECDs og Eurostats metode for å måle innovasjon i privat
sektor, viste at det er like mye – om ikke mer – innovasjonsaktivitet i norsk offentlig sektor
enn i næringslivet. 15
Frank Foyn fra SSB summerte funnene fra den norske spørreundersøkelsen slik:
Noe over 80 prosent av de norske respondentene oppgir at de har hatt en eller
annen form for innovasjon i løpet av de siste to årene. Prosess- og organisatoriske
innovasjoner synes generelt mer utbredt enn produkt- og
kommunikasjonsinnovasjoner. Innovasjonene blir primært utviklet av egen
http://www2.vinnova.se/en/Our-acitivities/Innovativeness-of-specific-target-groups/Innovation-Capacity-inthe-Public-Sector/
14
https://www.tekes.fi/en/funding/public-service-providers/
15
Carter Bloch et al: Measuring Public Innovation in the Nordic Countries, Nordic innovation,
http://www.nordicinnovation.org/Publications/measuring-public-innovation-in-the-nordic-countries-mepin/
For data om Norge, se Frank Foyn: Innovasjon i offentlig sector, SSB Rapport 25/2011. Den norske
pilotundersøkelsen omfattet 626 offentlige aktører. Dette fordelte seg på 268 kommuner, alle
fylkeskommunene og 318 statlige virksomheter. Av dette var 50 sykehusenheter. Undersøkelsen var frivillig og
svarprosenten var på 45. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201125/rapp_201125.pdf
13
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organisasjon, men nærmere 60 prosent av de norske respondentene oppgir at de
samarbeider om innovasjon. De vanligste samarbeidspartnerne er bedrifter som
leverandører og innbyggere som brukere. Resultatene fra den norske undersøkelsen
skiller seg ikke nevneverdig fra de øvrige nordiske landene.
Dette betyr ikke at alle norske offentlige enheter driver med radikal innovasjon – her er det
nok mye snakk om stegvise forbedringer av eksisterende aktivitet – men de fleste er bevisst
at de gjør ting på nye og forhåpentligvis bedre måter. Generelt er tre av fire offentlige
innovasjoner er helt eller delvis gjenbruk av kjente løsninger – inkrementell innovasjon.
Rundt 20 % av offentlige innovasjoner kan betegnes som radikale. Vi finner det samme
mønsteret i privat sektor. 16
Respondentene i Mepin ble spurt om formålet med innovasjonsaktiviteten. Det klart
viktigste formålet var å forbedre kvalitet i leverte varer og tjenester (83 prosent), fulgt av
forbedret effektivitet i organisasjonen (73 prosent) og forbedret bruker-tilfredshet (72
prosent). Halvparten var opptatt av å oppfylle reguleringer eller politiske mål.
Men dette kan ikke tolkes dithen at der er nok innovasjon i offentlig sektor, at den
innovasjonsaktiviteten som finner sted er den riktige eller at resultatene blir brukt av all dem
som trenger dem. Ikke bare er det, som vi har vist, behov for en økning av produktiviteten i
offentlig sektor av hensyn til statsfinansene, det er også mye som kan gjøres for å øke folks
livskvalitet og styrke norsk næringslivs innovasjonsevne.

Figur fra SSBs Mepin-rapport om innovasjon i norsk offentlig sektor.

16

Menon, Danmarks statistikk, Innovationsbarometeret 2016, http://innovationsbarometer.coi.dk/
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Barrierer for innovasjon i offentlig sektor
Mepin-respondentene ble også spurt om barrierer for innovasjon i offentlig sektor.
Respondentene så på mangel på budsjettmidler som den viktigste hemmende faktorene for
innovasjon. For liten tid avsatt til innovasjon ble også̊ regnet som en betydelig hemmende
faktor, spesielt i kommunene. Interessant nok mente ikke disse respondentene at
risikoaversjon var et betydelig problem.

Norske offentlige aktører ser på mangel på budsjettmidler og tid til innovasjon som de
viktigeste barrierene for innovasjon. Fra SSB-rapporten om Mepin.
Risikovegring ble imidlertid fremhevet som en viktig innovasjonshemmer i EU-prosjektet
Publin, en studie av innovasjon i offentlig sektor i ni land. Der identifiserte forskerne en
rekke barrierer for innovasjon i offentlig sektor, herunder: 17
Størrelse og
kompleksitet

Offentlige enheter er ofte del av ekstremt store og komplekse
organisasjoner og kommandolinjer. Det kan være mangel på
kompetanse og kunnskap lokalt, og uenighet om hva som er

Per Koch and Johan Hauknes: On innovation in the public sector Publin Report No. D20, Oslo 2005
http://www.aviana.com/step/publin/reports/d20-innovation.pdf
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problemet, tilnærminger og løsninger. Det er ofte overlapp når det
gjelder ansvarsområder og kommunikasjonsproblemer.
Arv og historie

Kompleksiteten kan lede til oppbyggingen av interne barrierer og
utvikling av silo mentaliteter der hver enhet utvikler sine normer,
forståelser og praksiser. I verste fall står vi overfor «stammekriger»
men kamp om penger og innflytelse og med skepsis til løsninger
fremmet av «de andre».

Risikovegring

Ledere og politikere kan utvikle frykt for radikale grep på grunn av
faren for å mislykkes. Dette gjelder både faren for å svikte brukerne
(for eksempel pasientene), men også frykten for negativ medieoppmerksomhet.

Profesjonell
motstand

Offentlig sektor er preget av distinkte profesjons-grupper med egne
rasjonaler, tenkemåter, interesser, organisasjoner og kulturer.
Manglende samarbeid på tvers av profesjonsgrupper kan svekke
innovasjonsevnen.

Reformtretthet

I mange enheter har de ansatte vært igjennom en rekke
omorganiseringer og innovasjoner (blant annet som følge av
implementering av New Public Management), noe som kan skape
usikkerhet, angst, irritasjon og motstand mot flere endringer.

Mangel på
ressurser

Mangel på penger, hoder, tid, kompetanse eller støttetjenester kan
stoppe innovasjon. Merk også at innovasjon i en del av systemet kan
føre til økt belastning et annet sted. Noen former for innovasjon er
kostbare og kan på sikt føre til økte utgifter (for eksempel dyre
behandlingsmetoder i helsevesenet).

Innspill om barrierer for offentlig-privat innovasjon
Når vi ser bidragene fra spørrerunden som ligger til grunn for denne til denne rapporten,
forskningen og Innovasjon Norges egen erfaring er det visse barrierer som peker seg ut.
Offentlige institusjoner har ofte ikke tilstrekkelig innovasjonskompetanse, det vil si evnen til
å planlegge og gjennomføre komplekse innovasjonsprosesser og å finne, forstå og gjøre bruk
av relevant kunnskap og kompetanse.
Bedriftene på sin side mangler ofte kompetanse om det offentlige markedet og de offentlige
institusjonenes behov, kultur og rammebetingelser.
Sterke silo-dannelser, etablert forvaltnings-praksis og insentiv-strukturer står ofte i veien for
radikal offentlig-privat innovasjon.
I det følgende vil vi presentere noen av de tankene sentrale aktører gjør seg om barrierer for
innovasjon i og for offentlig sektor.
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Drømmeløftets spørrerunde om innovasjon i offentlig sektor
I forbindelse med innovasjonstalen den 31. mai inviterte administrerende direktør
Anita Krohn Traaseth ledere og eksperter i ulike institusjoner om innspill til talen og
denne rapporten. Tanken var å få økt innsikt i barrierer og drivere for innovasjon i og
for offentlig sektor og få frem forslag til politiske tiltak. Utvalget er ikke ment å skulle
være representativt.
Bestillingen nevnte to beslektede problemstillinger:
1. Behovet for innovasjon i og for offentlig sektor.
2. Det offentliges rolle som innovasjonsdriver for hele samfunnet, herunder
behovet for å løse store utfordringer og omstille norsk økonomi.
Og emailen inneholdt tre konkrete spørsmål:
1. Hva mener du er de tre største hindrene for innovasjon i offentlig sektor?
2. Nevn ett eller flere konkrete politiske tiltak som vil kunne føre til mer og bedre
innovasjon i og for offentlig sektor.
3. Hvilke tre råd vil du gi til oppstartsselskaper og etablert næringsliv som ønsker
et bedre samspill med offentlig sektor?
Vi fikk svar fra ledere og andre i følgende organisasjoner:
Helse Midt-Norge
Kompetanse Norge
Virke
Civita
Husbanken
NCE Smart Energy
Oslo Kommune
NHO

DIFI
Helse Nord
Standard Norge
Abelia
Tekna
Spekter
Finans Norge

WWF
Forskningsrådet
Statsnett
Bærum kommune
KS
Telenor
IKT Norge

Kultur og incentiver
Hvis offentlige enheter og dets ledere ikke blir belønnet for å spare gjennom innovasjon og
produktivitetsøkning, vil de ofte ikke bli motivert til å spare. Kutt må derfor påføres dem
utenfra. Hvis de klarer å gjøre mer med mindre, vil de ofte bruke det de sparer på andre
aktiviteter pålagt av eiere eller egen ledelse.
Kristin Clemet uttrykker dette på denne måten:
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Det er ingen "øvre grense" for arbeidsoppgaver, og derfor blir man ikke belønnet
med mindre arbeid om man finner arbeidsbesparende løsninger.
Det behøver ikke være noe galt i dette i og for seg, men denne bruken er ikke alltid en del av
overordnede innovasjonsstrategier med klare mål. Men enda viktigere: Hvis målet skal være
å berge det offentlige fra et underskudd fra 2030 og fremover, er det nødvendig at deler av
budsjettene blir mindre.
Som nevnt ovenfor kan også de målene enheter og ledere blir målt på hindre innovasjon.
Innovasjoner som er risikofylte kan gå galt. Dette er en del av nyskapingens natur og
bedrifter som opererer i forkant av den teknologiske fronten vet at mange prosjekter ikke vil
nå sine mål. Investorer regner med at bare et fåtall av de nyetableringene de investerer i vil
tjene penger. I offentlig sektor kan imidlertid et mislykket prosjekt stoppe karrierer, sette
ministre i forlegenheter og føre til store negative oppslag i media. Noen ledere konkluderer
derfor med at det er like godt å la være.
De fleste mener det offentlige er preget av «en organisasjonskultur som er mer opptatt av å
unngå feil enn å finne nye løsninger,» skriver Clemet.
“Det første hinderet er utviklingen av en nullfeil- og tellekantkultur i offentlig sektor,” sier
Anne-Kari Bratten i Spekter.
Noe av risikovegringen skyldes nok også nedarvede holdninger og tradisjoner. Difi illustrerer
dette med den velkjente frasen «Vi gjør det ikke slik i staten». De viser til at ledere og
ansatte i offentlig sektor ikke alltid forstår og bruker handlingsrommet de har for å finne
smartere løsninger.
Nina Jensen i WWF påpeker at innovasjon ikke er en integrert del av arbeidsbeskrivelsen til
de ansatte i offentlig sektor. De føler kanskje at de ikke blir målt på innovasjon.
Andre viser til manglende handlefrihet. Mens mål- og resultatstyringssystemer kan gi
organisasjoner og enheter frihet til omstilling og innovasjon når de fungerer etter hensikten,
kan kravet om for detaljerte mål stoppe dem. Dette gjelder ikke minst institusjoner med
flere eiere og oppdragsgivere som hver for seg skal forsvare utgiftene overfor for eksempel
regjering og Storting.
Anne-Kari Bratten i Spekter mener at det fortsatt er «for mange eksempler på omfattende
detaljstyring av tiltak og aktiviteter, gjerne for å vise kortsiktig politisk handlekraft. Dette
svekker virksomhetenes muligheter for å drive nødvendig nyskaping og innovasjon.»
Jacob Mehus i Standard Norge viser til hvordan andre former for rammebetingelser kan øke
de offentlige enhetenes innovasjonskraft, for eksempel gjennom økt bruk av standarder i
offentlige anskaffelser, noe som han mener vil innebære «større grad av forutsigbarhet om
krav og kan fremme større oppmerksomhet rundt innovative løsninger.»
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Mangel på ressurser
Det går an å motvirke den risikovegringen som er omtalt ovenfor gjennom å redusere
risikoen for den enkelte leder og den enkelte organisasjon eller enhet. En måte å gjøre det
på er å sikre enhetene ekstra midler.
Det finnes betydelig med midler til innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon Norge tilbyr, for
eksempel, innovasjonskontrakter for samarbeid mellom offentlige og private aktører. Men
det er mange virkemiddelaktører med på laget, og ettersom de rapporterer til ulike sektorer
og ulike departementer med ulike mål er det ikke alltid lett for aktørene å finne frem.
Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna påpeker at eksisterende støtteordninger generelt er for lite
kjent hos beslutningstagere og potensielle samarbeidspartnere i det offentlige, og at de ikke
blir optimalt benyttet
John-Arne Røttingen i Forskningsrådet sier det på denne måten
Innovasjon innebærer risiko og krever ressurser, kunnskap og en kultur for å initiere mer
radikale endringsprosesser. Det er satt av få ressurser til innovasjon både på statlig og
kommunalt nivå. Utviklingen i offentlig sektor er preget av skrittvise endringer knyttet til
forbedring av tjenester og produktivitetsøkning, og det er mindre ressurser til å utvikle
innovative løsninger som kan gi større effektiviseringsgevinster på sikt. Det er behov for
ressurser som kan fungere som risikoavlastning også for offentlige virksomheter og dette
krever en bedre og mer strategisk bruk av utviklingsmidlene i offentlig sektor... Opplevelsen i
kommunesektoren er at ressursbehovet knyttet til innovasjon er vesentlig større enn det
økonomiske opplegget for kommunesektoren tilsier.

Auke Lont i Statskraft mener generelt at incentivene til innovasjon er for svake i offentlig
sektor:
Statnett og andre nettselskap er i en annen situasjon enn offentlige institusjoner som
er avhengig av årlige bevilgninger og som ikke skiller mellom løpende aktivitet og
investeringer. Vår situasjon gir oss mulighet til å tenke mer langsiktig og til å se på
innovasjon som en investering med fremtidig avkastning i form av lavere kostnader
og bedre ytelser. Dereguleringen av kraftsektoren tidlig på 90-tallet synliggjorde
kostnadene i nettet. Dette ble fulgt opp av et nytt fokus på kostnader og av
reguleringer som stimulerte til effektivisering. Dette gir også incentiver til innovasjon.
Men dette er ikke tilfelle for mange andre deler av offentlig sektor.
Mye kan sannsynligvis oppnås ved at man samler mer av midlene i større, strategiske,
satsinger på utfordringer delt av mange aktører i offentlig sektor.
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Innovasjonskompetanse
Innovasjon i offentlig sektor blir ofte redusert til et spørsmål om anskaffelser. Implisitt i
denne tenkningen ligger en lineær forståelse av innovasjon. Det er næringslivet og/eller
forskningsmiljøene som innoverer. De offentlige etatene er bare passive brukere av deres
innovasjon. Målet må derfor være å sikre at de kjøper inn de riktige tingene til riktig pris.
Men som vi har sett er det mye innovasjon i offentlig sektor, og de offentlige etatene og
deres ansatte vet ofte mer om brukernes og samfunnets behov og de utfordringene de står
overfor. I praksis er ikke de offentlige enhetene passive. De bør i hvert fall ikke være det.
Men skal de være gode læringspartnere for bedrifter, kunnskapsmiljøer og frivillige
organisasjoner må de ha god innsikt i egne behov, de systemene de er en del av og i det å
gjennomføre innovasjonsprosesser.
Det er dette vi kaller innovasjonskompetanse. Innovasjonskompetanse er mye mer enn det å
ha et godt kjennskap til anskaffelsesreglementet. Innovasjonskompetanse krever at man
forstår den delen av samfunnet man er en del av, samarbeidspartnernes virkelighet og har
en klar ide om fremtidens mulige behov. Til innovasjonskompetanse hører også designkompetanse, det vis en innsikt i hvordan man gjennomfører større endringer i adferd,
organisering og teknologibruk.
Dette betyr ikke at hver enhet og hver kommune må ha kunnskap om alt. Man kan unngå
unødig duplisering gjennom samarbeid og ved koordinering på et høyere nivå i systemet.
Mye av arbeidet kan dessuten delegeres til andre, herunder bedrifter. Men alle må ha en ide
om hva innovasjon er og hva det krever.
Kristina Lindstrøm i Helse Nord påpeker at offentlige enheter ofte har manglende kunnskap
om hva innovasjon er/eller kan være. Berit Svendsen i Telenor er enig. Hun mener at det er
svak teknologisk kompetanse, og til tider manglende strategisk ledelse og for lite
endringsevne i deler av offentlige sektor.
Geir Lippestad i Oslo Kommune viser til likhetene mellom offentlig og privat sektor:
(Det er) Behov for kompetanseutvikling i egen organisasjon både gjennom
rekruttering og utvikling av eksisterende kompetanseressurser. Kommunen har
samme behov for kompetanse som næringslivet for å lykkes med omstilling og
innovasjon. Det er også behov for økt samhandling på tvers av sektorene. Fremtidens
tjenester og løsninger for innbyggerne skal utvikles og leveres ved hjelp av nye
samhandlingsformer og nye teknologier. Det gjør det påkrevd med deling av
kompetanse og læring og deling mellom sektorene, og en utviklingsorientert kultur
med redusert «silotenkning».
Dette er dessuten ikke bare et spørsmål om innovasjonskompetanse i snever forstand.
Kompetanse Norge påpeker at de tror det vil være behov for korte, spesialiserte etter- og
videreutdannings -tilbud etter hvert som arbeidslivets behov oppstår.
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Siloer og samspill
Norsk offentlig sektor er preget av siloer på alle nivå: mellom departementer, mellom råd og
direktorater, mellom fylker, mellom kommuner og mellom produksjonsenhetene. Fordelen
med disse siloene er at de bidrar til å forenkle en veldig komplisert virkelighet. De sikrer
klare kommandolinjer, ansvarsforhold og rapportering.
Men strukturene er gjerne satt opp for å løse gårsdagens problemer og veggene mellom
dem gjør det vanskelig å få til innovasjonssamarbeid på tvers. Aktivitet i en silo har ofte
konsekvenser for hva som skjer i en annen, men det er vanskelig å gjøre bruk av denne
kunnskapen i de enkelte sektorene eller enheten, rett for slett fordi de i liten grad kan
påvirke det de i de andre siloene gjør.

Figur som illustrerer mangfoldet av aktører som bidrar til innovasjon i offentlig sektor (fra
Difis rapport 2017:01). Til de mest sentrale hører Difi, Norges forskningsråd,
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, KS, Innovasjon Norge, Siva, Patentstyret, DogA,
Nasjonalt program for leverandørutvikling (KS og NHO), Innovasjonsnettverket (Difi),
InnoMed og Innovasjonsalliansen (KS).
Virkemiddelapparatet for innovasjon i og offentlig sektor er fragmentert på alle nivå: mellom
departementene, mellom råd og direktorater og mellom kommunene. Ansvaret for
innovasjon i og for offentlig sektor er ikke tydelig forankret i ett departement eller hos en
virkemiddelaktør.
Dette gjør det vanskelig å få til større satsinger på offentlig-privat innovasjon som går på
tvers av policy-områder, kommando-linjer og institusjonsskiller. Dette gjør det også
vanskeligere å sikre gjenbruk av innovasjon og å koble innovatører på tvers av sektorer.
Dette er en dyr måte å drive innovasjon på.
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I følge beregninger utført av Senter for økonomiforskning kan norske kommuner samlet
kutte kostnader tilsvarende 12 % av dagens driftskostnader ved å lære beste praksis av
hverandre – det tilsvarer 50 mrd. kr i årlige kostnader. 18
Vi finner noen av de samme tankene i de innspillene vi i den uformelle spørreundersøkelsen.
Erik Kjelstadli og hans kolleger i Bærum kommune understreker at vi er organisert i siloer:
Det mangler insentiver for å jobbe på tvers, blant annet pga. mange primært skal løse
de daglige driftsoppgavene.
Guri Bjergo i Husbanken skriver at offentlig sektor har rikelig med sektorovergripende
strategier, men mangler en struktur, f.eks. gjennom et program, som sikrer gjennomføring.
Jacob Mehus i Standard Norge påpeker at offentlig sektor i mange tilfelle ønsker å gjøre alt
selv istedenfor å invitere næringsliv til å samarbeide om gode og innovative løsninger. «Det
offentlige bør ikke være en konkurrent til næringslivet, men en samarbeidspartner,» skriver
han.
John-Arne Røttingen i Forskningsrådet viser til mangel på strategi for -- og tydelig mandat til
-- å innovere:
Dette gjelder både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i forvaltningen og i den
enkelte virksomhet. Innovasjon er risikofylt, har ofte utilsiktede konsekvenser, og
medfører ofte ekstra kostnader før gevinster kan hentes ut. Fokus i offentlig sektor er
rettet inn på å levere tjenester og infrastruktur innenfor gitte rammer, og det er få
insentiver for samarbeid om gevinstrealisering på tvers av sektorer. Ansvar for å
innovere og arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåer er ikke tydelig.
Lasse Jalling i KS etterlyser mer samarbeid på departementsnivå og et samlet, nasjonalt
fokus på innovasjon i offentlig sektor:
På departementsnivå sees innovasjon i offentlig sektor i beste fall som
sektorinnsatser eller tematiske innsatser, som helse og omsorg, som
velferdsteknologi, som digitalisering, som grønn energi, som smarte byer, som
innovative anskaffelser, som effektivisering, som virkemiddel for næringsutvikling,
som sosialt entreprenørskap osv. Manglende helhetlig grep og overordnet strategi
skaper svakt integrerte satsinger, manglende evne til å adressere tverrsektorielle
problemstillinger og en fragmentert kontaktflate mot kommunene, der alle disse
tematikkene, og mange flere, skal innoveres.

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/resultatet-for-landet-som-helhet/id2520568/
18
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Manglende helhetssyn offentlige og private behov
Næringspolitikken på den ene siden og velferds- og miljøpolitikken på den andre blir ofte
betraktet som separate sfærer. De fleste er nok med på at næringslivet kan bidra til
innovasjon og omstilling i offentlig sektor, men de har vanskeligere å se for seg hvordan
offentlig sektor kan bidra til fornyelse i næringslivet.
I løpet av de siste årene har vi imidlertid sett en økt oppmerksomhet mot bruk av innovative
offentlige innkjøp som et verktøy for omstilling i både privat og offentlig sektor. I tillegg har
Drømmeløfts-prosessen vist at mange, både i offentlig og privat sektor, mener at
myndighetene kan ta strategiske valg som styrker norsk næringsliv på områder der norsk
kompetanse møter store utfordringer (jf. de seks mulighetsområdene identifisert gjennom
Drømmeløftet).
Jacob Mehus i Standard Norge påpeker for eksempel at Norge er nr. 2 i Europa på
digitalisering, men at det er ikke stor nok oppmerksomhet om eksport av disse løsningene.
Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna mener det offentlige kan ta en aktiv rolle som
høyrisikoinvestor og gjennom det være med på å skape markeder for ny teknologi i en tidlig
fase:
“Dette trengs det gode strategier for. Blant annet trenger Norge en innovasjon- og
næringspolitkk som ikke er næringsnøytral. Innovasjonspolitikken må basere seg på
et aktivt valg av områder hvor man har naturresurser, kompetanse eller store
samfunnsmessige behov. For det offentlige, er helse og IKT/digitalisering områder
Tekna mener der bør satses på.”
Finans Norge anbefaler at offentlig sektors innkjøpsmakt “benyttes for å akselerere det
grønne skiftet. Utgangspunktet må være at alle offentlige anskaffelser skal være grønne.”

Det offentlige har en rolle i å aktivt bidra til å skape markeder
Fra Teknas innspill til Innovasjon Norge:
Det offentlige har en rolle i å aktivt bidra til å skape markeder. Denne rollen er det ikke
nok bevissthet rundt og klare nok strategier for. Uten bevissthet og strategier for dette vil
offentlig innovasjon mangle kraft og retning.
I boka The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector Myths (Anthem 2013)
løfter Mariana Mazzucato frem debatten om hvilken rolle det offentlige skal ha i å legge til
rette for økonomisk vekst gjennom investering i langsiktig innovasjon.
Gjennom en rekke studier – fra IT, biotek, nanotech til de fremvoksende grønne
teknologiene – viser hun at i mange tilfeller investerer private først etter at
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høyrisikoinvesteringer er gjort med offentlige midler. Flere av de store teknologiske
nyvinningene gjennom de siste tiårene har blitt skapt gjennom offentlige
risikoinvesteringer. Smarttelefonen (iPhone) ble til gjennom offentlig finansiert
teknologiutvikling, og eksemplene er flere: Internett, GPS, touch-screen skjerm og Siris
stemmegjenkjenning.
Mazzucato argumenterer for at det offentlige ikke bare retter opp markedsskjevheter,
men at de også aktivt former og skaper markeder. Dette er nødvendig for å skape en
leverandørindustri, slik vi allerede er gjort innenfor olje og gass, og slik det i fremtiden bør
gjøres innenfor helse og IKT.
Det offentlige må ta en aktiv rolle som høyrisikoinvestor, og gjennom det være med på å
skape markeder for ny teknologi i en tidlig fase. Dette trengs det gode strategier for. Blant
annet trenger Norge en innovasjon- og næringspolitkk som ikke er næringsnøytral.
Innovasjonspolitikken må basere seg på et aktivt valg av områder hvor man har
naturresurser, kompetanse eller store samfunnsmessige behov. For det offentlige, er
helse og IKT/digitalisering områder Tekna mener der bør satses på.

Bedriftenes manglende forståelse av behov i offentlig sektor
Suksessen til ethvert samarbeid avhenger av hva begge parter bringer til bordet. Dette
gjelder også når eksperter i offentlig sektor møter eksperter i privat. Kulturskillet mellom en
offentlig institusjon og en privat bedrift kan være langt større enn skillene mellom de ulike
offentlige siloene.
Med andre ord: De bedriftene som skal levere varer og tjenester til offentlige enheter og
som eventuelt skal utvikle nye tjenester sammen med dem, må utvikle en klar forståelse av
den offentlige enhetens behov og rammebetingelser og hvordan man kan samarbeide med
dem.
Dette er for så vidt den samme utfordringen en bedrift står overfor når den skal erobre nye
markeder i privat sektor eller satse utenlands. Dette er spesielt en utfordring for sterkt
teknologi-drevne selskaper der hovedfokuset står på utvikling av teknologi og der ledelsen
ikke er like bevisst kundenes nåværende behov, for ikke å snakke om fremtidens behov.
Kompetanse Norge anbefaler at de ansatte skaffer seg kjennskap til egen
kompetansebeholdning og -behov. En måte å gjøre det på kan være å bli med på en
kompetansedugnad, skriver Karoline Tellum-Djarraya, der man «finner løsninger og
finansieringsordninger for livslang læring tilpasset næringslivets behov og voksnes
livssituasjon.»
Bærum kommune, ved Erik Kjelstadli og hans kolleger, oppmuntrer bedriftene til å utvise
klokskap og ydmykhet i møte med offentlig sektor. Offentlig sektor har en helhet å ivareta,
noe «veldig sektorspesifikke oppstartsselskaper tilsynelatende glemmer av og til.»
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Berit Svendsen i Telenor sier noe av det samme:
…vis at du forstår hvilke utfordringer som vanskeliggjør innovasjon i ulike deler av
offentlig sektor faktisk møter, og hvilke hindre de selv opplever for å lykkes med å
innovere og endre. Tenk på hvordan nye ideer og bedre løsninger kan implementeres
i og forbedre etablerte strukturer. Ofte har man mer fokus på hva fremtidens
løsninger vil og bør være, enn veien for å komme dit.
Virke anbefaler at bedriftene lærer seg spillereglene i det offentlige markedet:
Benytt deg av relevante arenaer og plattformer, f.eks. i regi av Difi eller kommunale
arenaer. Gjør deg kjent med behovet/hva som etterspørres i det offentlige markedet.
Lær anskaffelsesreglene. De gir mye mer rom for samhandling enn hva du kanskje tror og
hva mange offentlig ansatte tror, understreker Clemet.
Flere viser til nytten av at folk snakker sammen. Clemet understreker behovet for muntlig
kontakt, ikke skriftlig: «Inviter til kaffe, lunsj, seminar eller middag.» Ole Gabrielsen i NCE
Smart Energy legger til at man også må snakke med de rette menneskene: «Vær sikker på at
de du snakker med har myndighet, innsikt og evner å ta ‘caset’ videre.»
Finn ildsjelene, skriver Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna: «Finner du en ildsjel som forstår og
brenner for løsningen din som kan være ambassadør på innsiden av systemet så er det mye
lettere å nå gjennom.»
Men når bedriften har opprettet kontakt er det viktig at den er tydelig på hvordan den kan
bidra til å styrke den offentlige virksomheten og på den måten gjør den mer innovativ
(Kristina Lindstrøm i Helse Nord). Avklar om kommunen er ønsket som utviklingspartner,
kunde eller tilrettelegger (Oslo kommune).
Ole Gabrielsen viser til nytten av å koble seg opp mot miljøer, nettverk, klynger som allerede
har dialog med offentlig sektor. Difi sier noe av det samme:
Jobb gjennom bransjeorganisasjoner, nettverk og arenaer for å komme i dialog med
offentlige aktører og innbyggere om en konkret problemstilling. Eventuelt delta på
slike arenaer når noen andre arrangerer dette.
Tekna anbefaler at bedriftene bruker pilotprosjekter aktivt. Pilotprosjekter gir læring for
begge parter og reduserer risiko: «Dessuten finnes det ofte små midler her og der som kan
finansiere slike piloter.»
Avklar og ta utgangspunkt i offentlig sektors behov som grunnlag for samspillet, skriver
Forskningsrådet:
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Inviter til samarbeid om å finne løsninger, ikke presenter ferdige løsninger. Inviter til
/og eller delta på arenaer, gjerne med kunnskapsmiljøer og andre næringsaktører,
der fokus er å drøfte behov i offentlig sektor.
Forskningsrådet påpeker også at samarbeid med kunnskapsmiljøer kan åpne dører til
offentlig sektor for norske bedrifter.

33

Del 3: Hva kan gjøres?
Hva kan vi så gjøre for å overkomme disse barrierene for innovasjon i og for offentlig sektor?
Her bringer både forskningen og de innspillene Innovasjon Norge har mottatt med viktig
lærdom.

Drivere for innovasjon
I den norske delen av Mepin- undersøkelsen (SSB-rapport 25/2011) ble det spurt om
drivkreftene for innovasjonsaktiviteten i organisasjonen. Frank Foyn skriver:
Interne drivkrefter ble oppgitt til å være de viktigste. 76 prosent svarte at ledelsen
var svært viktig som drivkraft og 52 prosent at ansatte var svært viktig. En må ta i
betraktning at undersøkelsen er besvart på forholdsvis høyt nivå̊ i organisasjon og at
svarene reflekterer dette. For kommunene svarte 85 prosent at ledelsen var svært
viktig drivkraft og det er i stor grad rådmenn som har under skrevet på
undersøkelsen. Pålagte budsjettendringer ble oppgitt som en viktig drivkraft (38
prosent), spesielt høyt innen kommunal helse- og omsorgstjeneste. Nye lover og
reguleringer ble i større grad oppgitt som viktig drivkraft av statlige etater enn av
kommuner. Nye politiske prioriteringer ble oppgitt som viktig av 32 prosent av
etatene. Innbyggere og publikum som brukere ble oppgitt til å være en viktig
drivkraft, spesielt av kommunene.
Det europeiske Publin-prosjektet identifiserte følgende viktige drivere for innovasjon i
offentlig sektor:
Politiske initiativer

Top-down initiativer fra politisk ledelse kan føre til krav om
endring, men også nye midler. Dette gjelder regjering,
departementer, fylker og kommuner, men også beslutninger i
EU eller internasjonalt.

Innovasjonskapasitet

Ansatte med god og relevant kompetanse, utdanning
kunnskap er gjerne mer kreative og mer løsningsorientert. I
mange offentlige organisasjoner finner vi entreprenører (eller
«intraprenører») som er villige til å tenke utenfor boksen.
Positive holdninger til team-arbeid og selvstendig tenkning
hjelper. Innenfor mange deler av offentlig sektor, som for
eksempel helsesektoren, finner vi også sterk idealisme med et
genuint ønske om å hjelpe brukerne.

Godt støtteapparat

At det finnes gode støtteordninger for innovasjon, internt og
eksternt, både når det gjelder penger og andre former for
assistanse.

Konkurranse

Meningsfulle mål kan motivere til innsats og nytenkning,
herunder også «konkurranse» mellom enheter for å nå disse
målene. Men slike mål kan også styre aktivitetene i uønsket
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retning, hvis indikatorene kommer foran de bakenforliggende
målsettingene.
Teknologi

Teknologisk innovasjon kan åpne opp for nye muligheter og ny
adferd. Digitaliseringen er et godt eksempel på en slik driver.

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner (NGOer) bidrar ofte til innovasjon i
offentlig sektor. De er ofte mer fleksible og tiltrekker seg
mennesker som blir motivert av utfordringer og behovet for
forandring. De har gjerne nasjonale og internasjonale nettverk
som bidrar til læring og kan også ha tilgang på andre former
for finansiering. Innovasjoner utviklet i det sivile samfunn blir
ofte adoptert av offentlige institusjoner.

Private selskaper

Næringslivet bidrar med innovasjon gjennom å levere
teknologi, varer, tjenester og kompetanse. I noen tilfeller kan
de også gis i oppdrag å utføre offentlig finansierte tjenester.

De viktigste grepene
I Innovasjon Norges uformelle høringsrunde kom det frem en rekke forslag om hva som kan
gjøres for å få frem mer og bedre innovasjon i og for offentlig sektor. På bakgrunn av disse
rådene, forskningen på området og egen erfaring fra offentlig-privat innovasjon, har
Innovasjon Norge i innovasjonstalen pekt ut tre sentrale anbefalinger:
•
•

•

La oss gjøre Norge til et foregangsland på offentlig-privat innovasjon, gjennom å samle
mer av innsatsen og prioritere nasjonale løft.
Vi trenger et fornyet trepartssamarbeid som setter behovet for radikal omstilling i
offentlig sektor høyt på agendaen. De kan sammen opprette helt nye samarbeid, bane
vei for kontroversielle digitaliseringsprosjekter og åpne en «regulatorisk lekegrind»
hvor det er mulig å eksperimentere uten at hele lovverket er justert før man starter.
Vi må få frem flere offentlige ledere som driver fram radikal innovasjon. Ledere i
offentlig sektor må åpne opp innovasjonsprosessene for brukere og næringsliv, og gi
endringsagentene større armslag og mandat.

Kultur og incentiver
Kristina Lindstrøm i Helse Nord påpeker helt enkelt at det er behov for nye incentiver til
offentlige aktører (om nødvendig på individnivå) som evner å initiere, iverksette,
gjennomføre og implementere innovasjoner til beste for både brukere, ansatte og eiere.
Mange er opptatt av anskaffelser og anskaffelsesreglementet. Det offentlige bruker omlag
500 milliarder kroner på anskaffelser hvert år. Om bare en liten del av dette beløpet brukes
på offentlig privat innovasjon, vil det kunne ha stor effekt.
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Det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft 1. januar 2017. De nye reglene er mer
fleksible, reduserer rettslige uklarheter og administrative byrder og skal gjøre det lettere for
små̊ og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter. 19
Noen av respondentene er allikevel redd for at det fortsatt hemmer innovasjon. Håkon
Haugli i Abelia skriver at et man står overfor et «komplisert anskaffelsesregime med lite rom
for prøving og feiling. Det favoriserer forutsigbarhet på kjente variabler (som pris) framfor
innovasjon.»
De fleste uttrykker likevel tilfredshet med endringene i anskaffelsesreglementet. Det
representerer et skritt i riktig retning. Ole Gabrielsen i NCE Smart Energy skriver for
eksempel at Lov om innovative innkjøp er bra, men påpeker at få våger å bruke den etter
hensikten: «Vi må skape lag i quadrupple helix-ånd; akademia, det offentlige, næringsliv og
sluttbrukere,» skriver han.
Virke viser til at man for å skape reell økt konkurranse i og om offentlige markeder må bruke
markedet riktig. Som eksempel trekker de fram at det offentlige må ha fokus på behovet og
gode løsninger, og ikke omfattende kravspesifikasjoner.
Difi mener departementer må i større grad stille krav til effektivisering og reelle gevinster i
prosjekter de har investert i. Men det offentlige må samtidig revurdere måten man vurderer
måloppnåelse på:
100-prosentkulturen, nullfeilskulturen, hindrer oss fra å prøve, feile og finne bedre
løsninger. Vi må altså endre hvordan vi styrer, rapporterer og kontrollerer i offentlig
sektor.
Virke mener vi bør få til en fast ordning der fast virksomheter som får bevilgninger til
effektiviserende IKT-tiltak, senere må kutte i sine budsjetter.
Clemet og Civita foreslår at offentlige arbeidsgivere legges inn relevante formuleringer om
nytenking, risikovilje og lignende i alt HR-arbeid (utlysningstekster, medarbeidersamtaler,
karriereutvikling osv).
Nina Jensen i WWF sier at man bør integrere målstyringsparametere for klima- og
ressursbruk i offentlige instanser:
Dette bør innebære bl.a. internt klimagassutslipp og naturressursforbruk over tid og i
tillegg utslipp og forbruk i privat sektor som konsekvens for politikken som blir ført i
instansen. En solid norsk klimalov som blant andre WWF har tatt til orde for er et
godt utgangspunkt for å lykkes med dette.
Finans Norge argumenterer for at myndighetene bør vurdere å redusere universitetenes
eierandel i oppfinnelsen til en vesentlig lavere prosentsats enn i dag, for eksempel 10 pst, og
øke forskerens eierandel tilsvarende. Det vil gi større insentiver for enkeltforskerne til å ta
19
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resultater og funn over til innovasjon og næringsaktivitet. De mener også at norske
universiteter og høyskoler som eier lokale TTO-er, må utvikle mål/suksesskriterier for TTO-en
slik at mer vekt legges på verdiskaping og arbeidsplasser.

Hvordan Bærum kommune har klart å bygge en synlig
innovasjonskultur
Bærum mottok Innovasjonsprisen for norske kommuner i 2016. 20 Her er rådmann Erik
Kjeldstadlis forklaring på hvordan Bærum kommune har klart å bygge en synlig
innovasjonskultur:
•
•
•
•
•
•
•

•

Systematikken nevnt ovenfor er rammeverket vårt for bygging av innovasjonskultur
Vi fokuserer på hvordan vi skal innovere – har jobbet med å endre atferd/praksis. Da
kommer resultatene
Vi har satt av sentrale ressurser til støtte i innovasjonsarbeidet, som har jobbet
praksisorientert. Alle vet hvor de kan henvende seg om de trenger bistand.
Der det har vært spirer i organisasjonen, har vi gått konkret i gang med å gjødsle og
vanne. Vi har ikke brukt tid på å piske døde hester
Innovasjonskultur bygges gjennom narrativer – vi er bevisste på å fortelle historier på
eksempelvis bloggen og facebooksiden vår.
Jeg har selv etterspurt de gode historiene i et innlegg jeg skrev ved oppstarten av
bloggen vår: http://tanketanken.no/radmannsblikk-pa-blogg/
Vårt eget ledelsesutviklingsprogram i innovasjon og ledelse blir lagt merke til.
Innovasjonsprisen vi delte ut til alle de som sammen har bygd opp vår kantine vakte
stor oppmerksomhet og begeistring når jeg samlet våre 200 ledere i begynnelsen av
januar [2016].
Rådmannen har hatt en klar forventning til sine ledere bl.a. som krav i lederavtalene at
de jobber med og følger opp innovasjonsarbeidet.

Mangel på ressurser
Som nevnt viser mye av forskningen på innovasjon i offentlig sektor, inlusive Mepinundersøkelsen, at de offentlige enhetene selv ser på ressursmangel som det viktigste
hinderet for innovasjon.
Finans Norge viser til at tall fra Eurostat indikerer at tilgangen på risikokapital i Norge i 2014
er lavere enn hva det var rett før finanskrisen, og at Norge skårer lavest når tilgangen til
risikokapital sammenlignes med nivået i de øvrige nordiske land, Nederland og Sveits. Dette
får også følger for næringsinnovasjon rettet mot behov i offentlig sektor.
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Menon om offentlige anskaffelser og et nytt virkemiddel basert på SBIR 21
Menon publiserte i 2016 en rapport om offentlige anskaffelser, der analytikerne gjorde
seg visse observasjoner om utfordringene som følger med å bruke anskaffelser som et
verktøy for innovasjon. De skrev:
1. Dagens virkemidler, både innovasjonspolitiske virkemidler generelt og virkemidler
for å stimulere klima- /lavutslippsinnovasjon, er i liten grad tilpasset offentlige
anskaffelser. Dette til tross for at man i flere år har forsøkt å integrere miljø-, klima
og 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 og
klimavennlige offentlige anskaffelser har tradisjonelt vært rettet mot
leverandørene og risikoavlastning av disse. Denne utredningen viser imidlertid at
det er den offentlige innkjøperens opplevde risiko som er til størst hinder for
innovasjon gjennom anskaffelser i dag.
3. Virkemidlene må̊ i større grad differensieres mellom på̊ den ene siden
«breddeidrett», det å løfte innovasjonshøyden litt i alle typer anskaffelser, og på
den andre siden «toppidrett, det å gjennomføre avanserte anskaffelser av
teknologi og løsninger med stor innovasjonshøyde.
Menon foreslår at Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) bør få økte
bevilgninger. De mener også at en ny ordning basert på den mye benyttede amerikanske
SBIR-modellen(Small Business Innovation Research) vil være hensiktsmessig for å styrke en
nasjonal, tverrsektoriell satsing på anskaffelser av innovasjon. For mer om SBIR, se side 57.
Difi påpeker at staten bør styre den felles porteføljen og finansieringen av satsinger som
bidrar til digital transformasjon. De er ikke de eneste som sier at det gir mening å samle mye
av de eksisterende midlene i større potter for større og mer strategiske satsinger på
innovasjon.
Tekna mener at det offentlige må utvikle virkemidler som legger til rette for økt bruk av
førkommersielle anskaffelser.
Forskningrsådet etterlyser ressurser til forskning, innovasjon, pilotering og systematiske
forsøk i kommunal og statlig sektor, «ikke minst når det gjelder infrastruktur (vann og avløp
og samferdsel) og tjenesteområder med svak innovasjonskultur (velferd og utdanning).»
Forskningsrådet anbefaler derfor at det etableres en egen ordning for innovative (herunder
førkommersielle) anskaffelser – med klare oppdrag til Innovasjon Norge og NFR -- også om å
Utredning om insentiver/ordninger for risikoavlastning for innovative offentlige anskaffelser, Erland Skogli og
Rune G. Nellemann, 22. februar 2016, Menon. http://bit.ly/2qiQcDq
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samarbeide. Ordningen kan dekke anskaffelser av avanserte løsninger som krever forskning
og utvikling og der innovasjonspotensialet er stort.
Forskningsrådet ser for seg statlige satsinger (med særskilte ressurser) på viktige, utvalgte
områder for offentlig sektor, der disse verktøyene kombineres, Verdiskapende digitalisering
og gjenbruk av offentlige data bør prioriteres.
Berit Svendsen i Telenor påpeker det offentliges rolle som en stor innkjøper, og at innovative
anskaffelser er et sterkt virkemiddel for å drive innovasjon i offentlig sektor og løfte frem
innovative selskaper. Ikke minst i kommunene er anskaffelser en stor del av budsjettet, og
her er potensialet for innovasjon enormt:
Det som nok må på plass er insentivstrukturer for de som er ansvarlige for offentlige
tjenester og -anskaffelser, som gjør at gevinstene fra innovasjon synliggjøres og dette
premieres. Erfaringen historisk har vært, og er nok fortsatt, at det er for mye fokus på
kostnader og pris i for eksempel anskaffelser, som gjør at innovative løsninger ikke
når frem.
IKT Norge ser offentlige data som en viktig ressurs som kan drive frem offentlig privat
innovasjon. Abelia mener at ordningen for medfinansiering av IKT-prosjekter utvides til å
også gjelde kommuner og økes i omfang.
Geir Lippestad i Oslo kommune ønsker seg en økt satsing på virkemidler inkludert fond som
understøtter og fremmer innovasjonspartnerskap mellom offentlig sektor og næringsliv.
Virkemidlene må tilpasses behovene både i forhold til enkelhet, hurtighet og langsiktighet.
NCE Smart Energy understreker at man må prioritere forskningsbasert Innovasjon: «Det er
viktigere enn noen gang at akademia og næringslivet forstår og inspirerer hverandre.»
NHO har foreslått at det offentlige etablerer en søknadsbasert tilskuddsordning som avlaster
offentlige virksomheter som ønsker å foreta særlig krevende innovative innkjøp. Ordningen
kan innføres som en prøveordning rettet mot spesielle utfordringer, som for eksempel klima
og helse- og omsorg.
NHO understreker også at offentlige anskaffelser kan være et nyttig virkemiddel for å starte
omstilling til lavutslippssamfunnet og det grønne skiftet. 22

Innovasjonskompetanse
Flere etterlyser verktøy for oppbygging av innovasjonskompetanse i offentlig sektor. Dette
gjelder delvis behovet for opplæring i innovasjon og styring av innovasjonsprosesser, men
også utviklingen av lederroller som gir økt handlingsrom og risikovilje.
Spekter sier det på denne måten:
Næringslivet former fremtiden, Politikkdokument fra NHO https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-ogbilder/filer-og-dokumenter/forskning-og-innovasjon/naringslivet-former-fremtiden.pdf
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Generelt er det viktig at ledere i offentlig sektor gis større handlingsrom til å løse
samfunnsoppdraget sitt på en god måte. Det handler om å få større frihet til å
disponere egne ressurser og velge virkemidler for å nå målene. Vi trenger
omstillingsvillige ledere, tillitsvalgte og ansatte og at disse i større grad gis mulighet
til å organisere og drifte virksomheten ut i fra hva man lokalt ved virksomheten
mener vil være best.
Telenor mener at staten bør satse på et kompetanseløft hvor man målrettet kurser ulike
ledere og fagansvarlige i innovasjon, digitalisering og endringsledelse:
Disse områdene henger sammen, og er gjensidig avhengige av hverandre. For å få til
det nødvendige taktskifte i det offentlige for mer og bedre innovasjon er det
sannsynligvis også nødvendig med en større kulturell endring, hvor innovasjonskultur
med eksempelvis takhøyde for feil blir mer akseptert.
Tekna påpeker at offentlige innkjøp og organisasjonsutvikling som bygger på bruk av
teknologi, krever teknologikompetanse i lederposisjoner og styrer. Tekna mener det må
rekrutteres inn teknologisk kompetanse til sentrale posisjoner i det offentlige.

Siloer og samspill
Difis nye kartlegging 23 av innovasjon i offentlig sektor viser at vi i dag har svært mange
aktører som tilbyr finansielle virkemidler, incentiver og rådgivningskapasitet for å fremme
innovasjon i andre offentlige virksomheter; Difi, NHO/Leverandørutviklingsprogrammet,
Helsedirektoratet, e-helsedirektoratet, Husbanken, Innovasjon Norge, osv.
De ulike virkemiddelaktørene kjenner godt til hverandres ordninger. Problemet er mer at
ingen har nødvendig innsikt og forståelse for helheten. Det er mange parallelle
konkurransearenaer. Hver arena har få søkere og relativt beskjedne midler, og dialogen med
prosjektene/søkerne er begrenset til en enkelt sektor, et helseforetak, en kommune, osv.
Finans Norge mener det norske virkemiddelapparatet for offentlig støtte til forskning,
utvikling, teknologiutvikling og eksport, slik som Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova,
SIVA, eksportkredittselskapene og lokale innovasjonsselskaper, må vektlegge samarbeid:
Et enkelt første steg mot å betjene kundene bedre, er å utvikle en felles innfallsport,
en one-stop-shop, som andre land betegner det. Det kan bety å videreutvikle en
felles grønn nettside, slik for eksempel Miljøteknologiportalen i dag legger opp til på
et bredere område. Et neste steg bør være å vurdere etablering av egne
koordinerings- og samordningsfunksjoner for å sikre rask og koordinert behandling av
søknader.
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Innovasjon i offentlig sektor – både helhet og mangfold, Difi-rapport 2017:01.
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Husbanken foreslår at man utformer et sektorovergripende velferdsprogram der ulike
direktorat, kommuner og andre aktører arbeider sammen på nye måter for bedre velferd i
kommunene.
Virkemiddelaktørene samarbeider allerede aktivt om innovasjon i offentlig og privat sektor.
Dette gjelder for eksempel gjennom gjennom Pilot-E ordningen (side 47) og
Innovasjonspartnerskap (side 46).

Difis anbefalinger om innovasjon i offentlig sektor
Fra Innovasjon i offentlig sektor – både helhet og mangfold, Difi-rapport 2017:01:
•

•
•
•

Det er viktig å bygge videre på den kompetansen, tiltak, metoder, verktøy og
nettverk nasjonalt og internasjonalt som er bygget opp hos de eksisterende
aktørene de siste årene.
Samarbeidet mellom aktørene kan bli bedre. Roller, myndighet, målgrupper og
tilbudet til de ulike aktørene må bli tydeligere.
Vi tror det er urealistisk å styre innovasjon fra én sentral innovasjonsaktør, men vi
bør legge bedre til rette for samhandling mellom sektorene.
Noen roller må styrkes. Det gjelder spesielt rollen som pådriver for utviklingen av
politikk og rammebetingelsene for innovasjon. Det er nødvendig for å sikre at
departementene stiller krav til og skaper handlingsrom for innovasjon i
virksomhetene. Politikken og virkemidlene for innovasjon må bli tydeligere både
for hele offentlig sektor og på de enkelte departementsområdene.»

Difi kommer blant annet med følgende forslag til konkrete tiltak:
•
•
•
•
•
•

utarbeide en nasjonal strategi for innovasjon i offentlig sektor
koordinere og målrette tilskudd og stimuleringsordninger fra ulike departement
bedre
etablere et innovasjonslaboratorium for at offentlige virksomheter skal kunne
eksperimentere med nye innovative løsninger
innføre en hospiteringsordning hvor ressurspersoner kan jobbe i andres prosjekter
2 – 3 måneder
etablere et innovasjonsnettverk for ledere enten som et nytt tilbud eller å la
innovasjon bli et sentralt tema i eksisterende nettverk blant ledere
etablere et fast forum for de offentlige innovasjonsaktørene/-pådriverne Difi,
Forskningsrådet, KS, Innovasjon Norge, DogA og Helsedirektoratet/ Direktoratet
for e-helse. Formålet er å komme fram til konkrete forslag til løsninger på de
svakhetene denne rapporten påpeker og følge opp anbefalingene.
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Abelia ønsker seg offentlig-privat samarbeid med utgangspunkt i samfunnsutfordringer
innen helse og omsorg, skole og utdanning og klima og miljø (områder som går på tvers av
etablerte politikkområder).
Tekna foreslår at det offentlige må gi private aktører tilgang til testmiljøer for å utvikle nye
produkter og tjenester. Det vil kunne bidra til mer samhandling, mer mobilitet mellom
sektorene og fremvekst av nye klynger og økt kommersialisering. Tekna mener også at flere
offentlige aktører bør gis større lokal myndighet, og ha læring på tvers som et tydelig
strategisk mål.

Regjeringen trapper opp innsatsen for offentlig privat innovasjon
I Industrimeldingen understreker regjeringen behovet for offentlig-privat innovasjon:
Regjeringen vil trappe opp innsatsen for å fremme innovasjon og omstilling gjennom
offentlige anskaffelser. Vi vil at offentlige virksomheter skal knytte sine anskaffelser til sine
utviklingsbehov, og ha kompetansen og mulighetene til å gjennomføre innovative
offentlige anskaffelser.
Regjeringen vil utvikle en satsing på offentlig-privat inn- ovasjon (OPI) i Innovasjon Norge
(IN). Satsingen skal bidra til å redusere risiko for offentlig innkjøper og privat leverandør,
slik at offentlige og private aktører inngår flere innovasjonspartnerskap og utløser flere
anskaffelser av nye og bedre løsninger. Satsingen vil legge til rette for å bruke OFUordningen til å løse langsiktige behov i offentlig sektor.

Meld. St. 27 2016–2017 Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende

Manglende helhetssyn offentlige og private behov
Det finnes et Innovasjon Norge for næringslivet, men det finnes ikke et Innovasjon Norge for
offentlig sektor. Spørsmålet er: Hvem tar et helhetlig ansvar for finansiering, læring og
nettverksbygging for offentlig-privat innovasjon?
KS foreslås at det etableres en helhetlig nasjonal pådriver for offentlig innovasjon – på tvers
av forvaltningsnivåene og sektorer, i samarbeid med nasjonale aktører. Dette må være en
aktør som evner å håndtere et spekter av virkemidler og tiltak, herunder bearbeide
hindringer. KS mener at en nasjonal pådriver må være utenfor den (direkte) statlige
styringsstrukturen og at den må ha et mandat som gir mulighet til å utfordre og utforske.
I innspillet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om Difis rapport 24 har
Innovasjon Norge også argumentert for behovet for en nasjonal pådriverrolle for innovasjon
i offentlig sektor:
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Innspill fra Innovasjon Norge på DIFI-rapport 2017: Innovasjon i offentlig sektor – både helhet og mangfold.
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Dette vil gi oss bredere og større konkurransearenaer slik at kvaliteten på
prosjektene blir bedre. Vi trenger en kritisk masse av prosjekter slik at vi kan
dokumentere effekt av ulike tiltak. Vi savner også en aktør som kan akkumulere
kunnskap på tvers og sette felles utfordringer og muligheter på dagsorden i den
offentlige debatten. En tydelig og mer koordinert innsats vil også gjøre det enklere å
ta tak i samfunnsutfordringer som utfordrer de etablerte fag- og sektorgrensene.
I uttalelsen understreker Innovasjon Norge at det neppe er hensiktsmessig å fortsette å
bygge opp flere små aktører som søker å ta en pådriverrolle overfor andre virksomheter i en
avgrenset sektor.
Difi er på sin side mer tilbakeholdne: I rapporten skriver de at deres funn ikke gir «grunnlag
for å anbefale en av innovasjonsaktørene som den ene sentrale pådriveren eller foreslå å
etablere noe nytt.» 25
KS anbefaler at det utarbeides en nasjonal strategi for innovasjon i offentlig sektor. Men
arbeidet med en nasjonal strategi må ikke føre til at man utsetter arbeidet med å gjøre noe
virksomt i praksisfeltet.
Opprettelsen av regjeringens digitaliseringsråd 26 er et skritt i riktig retning, skriver Telenor:
Rådet burde sørge for en gjennomgåelse av digital modenhet i offentlig sektor og
identifisering av de viktigste endringsprosjektene som burde settes i gang. I tillegg
burde lovverk, regler og finansieringsordninger gjennomgås, for å vurdere hvor vidt
disse er godt nok tilpasset dagens virkelighet og endringstakt.
Abelia foreslår også at det etableres en ledelseskommisjon etter modell av den danske.
Spørsmålet man bør stille seg er hvilken type lederskap Norge trenger for å løse
velferdsstaten utfordringer de kommende tiårene, skriver Håkon Haugli.
Kristin Skogen Lund oppsummerte utfordringene godt i en video fra Innovasjon Norge:
Vi kommer langt med tre ting: Det ene er at man må innse at man må gjøre noen
strukturelle endringer og offentlige grep. Det andre er at vi må samarbeide mellom
privat og offentlig sektor for å få det til på en god måte. Og det tredje er at du har en
god plan for dette og den må forankres. Det må være enighet på tvers av politiske
partier og mellom partene i arbeidslivet slik at vi kan få til dette med forutsigbarhet
og i samforstand, og ikke skape konflikt.

Innovasjon i offentlig sektor – både helhet og mangfold, Difi-rapport 2017:01.
Digitaliseringsrådet https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-ogsamordning/digitaliseringsradet
25
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Teknologirådets råd om det digitale skiftet i offentlig sektor
Teknologirådet har nettopp gitt ut en rapport der det ser på sentrale trender i det
digitale skiftet: persontilpassing, deling og deltakelse, og prediksjon. Teknologirådet
kartlegger i denne rapporten hvilket potensial trendene har for offentlig sektor og
vurderer hvilke utfordringer som kan oppstå. 27
Den presenterer tre typer digitaldrevet offentlig innovasjon:
Deltakende innbyggere: Interaktiv teknologi som smarttelefonen og tingenes internett
gjør at innbyggerne ikke bare benytter offentlige tjenester, men blir aktive og deltakende
aktører i utformingen og leveransen av dem. Personer med kroniske lidelser kan for
eksempel gjøre målinger selv, og på den måten få en bedre tjeneste samtidig som de
avlaster helsetjenestene.
Persontilpassede tjenester: Nye offentlige data gir mer inngående kjennskap til hver
innbygger og åpner for en offentlig tjenesteleveranse som er tilpasset den enkelte
innbyggers unike behov. Eksempelvis kan smarte læremidler i skolen gi hver enkelt elev
tilpasset undervisning og tettere oppfølging.
Forutseende institusjoner: Mer utstrakt bruk av dataanalyse i offentlige institusjoner
dreier offentlig tjenester mot forebygging, og vekk fra reaksjon og utbedring i etterkant.
Skatteetaten kan for eksempel gjennomføre målrettede kontroller ved å ta i bruk
prediktive modeller som plukker ut skatteoppgaver med høy sannsynlighet for feil.
Til policy forslagene som legges frem i rapporten hører:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilby egenmålinger for kronikere
Helsemyndighetene bør etablere en digital førstelinje for kontakt med fastlege
eller legevakt
Nettkonsultasjoner i helsevesenet bør likestilles med fysisk oppmøte
Mobiliser innbyggerne når en hendelse skjer ved hjelp av smarttelefoner, sosiale
nettverk og kart- og bildetjenester
Gjøre bruk av tidsbanker, plattformer som muliggjør utveksling av tjenester
De strategiske målene for digitalisering bør forankres i regjeringen
Etabler offentlige enheter som tester ut bruk av ny teknologi og nye tjenester
Etabler et program for eksperimentering i offentlig sektor baseres på en
systematisk tilnærming, slik at man lærer underveis og sitter igjen med kunnskap
om hvorfor prosjektet var vellykket eller ikke

Denne gangen er det personlig, Oslo 2017, https://teknologiradet.no/velferd-skole-og-helse/ny-rapport-slikkan-den-nye-velferdsstaten-bli/
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•
•
•
•
•
•

Inviter flere enn konsulenter til å løse problemene
Gi innbyggerne kontroll over egne data
Sørg for at data kommer felleskapet til gode
Avklar verdier og eierskap for offentlige data
Politikerne må tenke langsiktig om konkurranseforhold, first-mover advantage og
monopolisering i leveransen av fremtidige offentlige tjenester
Lag kjøreregler for eksperimentering

Forvaltningsrevisjon må også inkludere tilsyn med algoritmene i offentlig forvaltning.

Noen eksempler på offentlig-privat innovasjon
En viktig lærdom fra Innovasjon Norges arbeid med offentlig-private innovasjonsprosjekter
er at selv små besparelser hos den enkelte bruker kan føre til svært store besparelser hvis
alle relevante deler av norsk offentlig sektor tar den i bruk.
Her er noen eksempler på skalerbare innovasjon fra offentlig-privat samarbeid.

Effektivisering av tolketjenester
Utfordring
Med et økende behov for tolketjenester er det utfordrende å sikre at det offentlige oppfyller
sine forpliktelser og sikre tilgang til offentlige godkjente tolker også utenom tettbygde strøk.
I helsevesenet i Oslo-området viser rapporter at 88 % av oppdragene var utført av personer
uten dokumenterte kvalifikasjoner i tolking. Samlet brukte det offentlige ca 490 MNOK på
tolking i 2013. NOU 2014:8 28 angir at dette beløpet er forventet doblet innen 2025. Med den
senere tids flyktningkrise var man allerede i 2016 langt på vei mot dette tallet.
Løsning
Helse Førde og Tikk Talk utvikler en markedsplass for tolketjenester som legger til rette for
enklere bruk av offentlige godkjente tolker. Løsningen gjør det enklere å leve av å være tolk.
Mer av de offentlige kronene går til tolkning enn til logistikk/administrasjon, sammenliknet
med i dag. I da bruker en agent ca. 40 minutter på administrasjon pr tolke-oppdrag.
Skalering
Mange offentlige sektorer har behov for tolketjenester; justis, omsorg, barnevern,
barnehage og skole, nav mv. I tillegg kommer det private markedet.
Utfordringer knyttet til tolkning og økt antall flyktninger er like stort om ikke enda større i
våre naboland Sverige, Danmark og Finland.
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Svarer direkte på utfordringer som er påpekt i NOU 2014:8. Tolking i offentlig sektor – et spørsmål
om rettsikkerhet og likeverd https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-8/id2001246/
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NoDig – gravefrie løsninger
Utfordring
Gamle rør, overvannsutfordringer, befolkningsøkning og urbanisering fører til at vi må
investere 186 mrd. kroner i offentlige vann- og avløpsanlegg frem til 2030. Når gatene graves
opp for å skifte ut rør, fører det til dårlig fremkommelighet over lang tid og medfører
ulemper som støy og støv.
Løsning
Ved å ta i bruk teknologi fra olje- og gassnæringen kan vi benytte gravefrie løsninger for å
skifte ut eller restaurere vannledninger. Den såkalte NoDig-teknologien er en smart, effektiv
og miljøvennlig måte å fornye ledningsnettet på. Oslo kommune, gjennom NoDigChallenge
utfordret markedet til å utvikle metoder for gravefrie tilkoblinger fra hus til
hovedvannledning.
Gevinster
Gravefrie løsninger vil kunne oppnå økonomiske besparelser på 40 % og samme jobben vil
kunne bli utført på nesten halvparten av tiden.
I tillegg er utslippene i anleggsfasene lavere ved bruk av NoDig-metoden, dette betyr
naturlig nok at også støy og støv vil reduseres. Ulempene for publikum, næringsdrivende og
trafikk vil også reduseres.
Skalering
Mange av verdens byer og tettsteder har vannledningssystemer som begynner å bli svært
gamle. Faren for lekkasjer, brudd og potensiell forurensing av drikkevannet er stor. Norge er
eksperter på å håndtere og reparere ledninger og rør innen oljebransjen, kan vi bli like flinke
innen vann og avløp, tro?

Innovasjonspartnerskap
Det nye anskaffelsesregelverket innførte også en ny prosedyre: innovasjonspartnerskap.
Innovasjonspartnerskap gir den offentlige virksomheten mulighet til å gå i dialog med flere
potensielle leverandører tidlig i prosessen. Slik kan oppdragsgiver kombinere
utviklingsdelen og innkjøpet i én og samme kontrakt. Innovasjon Norge har satt i gang et
prosjekt i samarbeid med Nasjonalt program for leverandør-utvikling (LUP) basert på
innovasjonspartnerskap.

Telemedisinsk trykksårbehandling
Utfordring
Behandling av trykksår kan ta opptil flere måneder og tradisjonell behandling gjøres ved at
pasientene blir lagt inn på sykehus for å ligge på magetralle eller spesialseng, mens såret blir
behandlet og gror. Lange sykehusopphold er ikke ønskelig for verken pasienten, pårørende
eller sykehuset.
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Løsning
Nå kjører Sunnaas sykehus en modell hvor behandling og oppfølging er flyttet til pasientens
hjem; sårteamet på Sunnaas veileder hjemmesykepleien via videokonferanse på pc og
webkamera, mens hjemmesykepleien står for den praktiske gjennomføringen av
behandlingen. Alle involverte er svært tilfredse.
Gevinster
Pasientene slipper lange sykehusopphold eller slipper lang transport til poliklinikk oftest i
ambulanse. Hjemmesykepleien får en tett oppfølging og et godt samarbeid med
spesialistene. Sunnaas kan bruke sengene til pasienter som trenger det mer.
Ved å utføre telemedisinsk trykksårbehandling har Sunnaas derfor klart å redusere
kostnader og samtidig sikre god behandling til pasientene. Videokonsultasjon utgjør kun 3,2
prosent av kostnadene sammenlignet med innleggelse, noe som betyr en økonomisk
besparelse på 96,8 prosent.
Skalering
Den estimert samfunnsøkonomiske besparelsen bare for denne behandlingen er på omlag 2
mrd.

Pilot-E og innovasjon i offentlig sektor
Det norske Pilot-E programmet 29 er et godt eksempel på hvordan det offentlige kan
stimulere til offentlig-privat innovasjon. Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk
næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
Pilot-E skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene innen energi og klima gjennom
at virkemiddelapparatet opptrer mer sømløst og forenkler hverdagen for bedriftene.
Pilot-E skal sørge for at innovasjonsprosessene går raskere fra ide til marked, dvs. fram til
første fullskala demonstrasjonsutgave.
Første utlysning rettet seg mot utslippsfri maritim transport. Stortinget ba i 2015
regjeringen sørge for at alle fremtidige fergeanbud har krav til null- og lavutslippsteknologi
når teknologien tilsier dette. Tre av de fem Pilot-E prosjektene som ble finansiert i 2016
rettet seg derfor mot offentlig drevet bilferge og passasjertransport.
I 2017 kommer det to utlysninger som også vil rette seg mot et offentlig marked:
utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem.
Norge har forpliktet seg til 40% reduksjon av klimagassene innen 2030, og transport må
her ta sin del. Dette betyr enorme private og offentlige investeringer. Innen energinettet
har Norges vassdrags- og elektrisitetsdirektorat NVE beregnet investeringer på 140
29

http://www.pilot-e.no/utlysning-pilot-e-kommer/
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milliarder kroner innen 2025, og Pilot-E ønsker å utfordre næringslivet å utvikle innovative
løsninger som kan redusere denne enorme investeringen.
En offentlig aktør kommer til å teste ut første fullskala demo i mange Pilot-E prosjekter.
Derfor har Pilot-E innledet samarbeide med Difi, Leverandørutviklingsprogrammet og
Innovasjonspartnerskap-prosjektet i Innovasjon Norge for å sikre at Pilot-E
innovasjonsprosjektene blir sikret riktig veiledning gjennom krevende innovative
offentlige anskaffelser.

Potensiale
Sykehusene har også samme problem med rullestoler og senger, hvorav noen er ekstremt
dyre med avansert elektronikk
Status
Målet er at vi kan lage det så lite strømkrevende at batteriet lever i 3-5 år. Man har
produsert første betaprodukt. Fullskalatesting på sykehuset i august 25 enheter. Det er 80
sykehus i Norge. Potensialet er strort.

Et uventet samboerskap (samlokalisering på tvers)
Utfordring
Studentboliger er til dels et offentlig ansvar. Unge studenter har som oftest ikke familie,
ganske god tid men ikke så god råd. I mange byer er det for få studentboliger.
Eldreomsorg er også et offentlig ansvar. Dette er allerede stort, og det vil vokse kraftig.
Behovet for omsorg er veldig varierende. For mange er ensomhet og passivitet det største
problemet. Dette kan løses med høyt kvalifisert helsepersonell. Det kan kanskje også løses
med samvær med andre mennesker, for eksempel studenter.
Velferdsordningene rettet mot eldre og studenter er imidlertid ikke samkjørt på noen måte.
Løsning
Det er faktisk er mulig å koble sammen studenter og eldre. I Deventer i Nederland bor
studenter på gamlehjem. Et liknende forsøk er på gang i Oslo.
Effekter:
Slike «uventede samboerskap» kan avlaste budsjettene til eldreomsorg. Modellen kan også
brukes på andre grupper.
I Bergen har Studentsamskipnaden, Husbanken og Bergen kommune inngått samarbeid for
at studenter og unge flyktninger skal kunne bo sammen i studentboliger. Både studentene
og flyktningene er godt fornøyd med boligsituasjonen. De unge flyktningene har blitt bedre
integrert og deltar på normal måte i universitetsmiljøet. Det har også blitt flere
studentboliger i sentrumsområdet og færre kommunale boliger i områder som er mer
belastet.
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Vellykket innovasjon trenger verken å være høyteknologisk eller dyrt. Noen ganger er det
nok å se problemet fra en ny vinkel.

Lånekassens satsing på digitalisering
Utfordring
Lånekassen måtte effektivisere og kutte kostnader. Saksbehandlingstiden hos dem var lang
og de hadde en målgruppe – studenter - som forventet å finne ting på nett.
Løsning
Løsningen var å fornye både IT-systemer og arbeidsprosesser. Med
moderniseringsprogrammet LØFT skulle Lånekassen gå fra manuell saksbehandling til
helautomatisk beslutningssystemer.
Prosjektet hadde tydelige rammer, godt leder forankring og fokus på gevinstrealisering fra
dag en. De møtte et stort hinder tidlig i prosjektet, men våget å styre prosjektet i en helt ny
retning. Det var avgjørende for suksess.
Gevinster
Resultatene og gevinstene er gode, både for kundene, lærestedene og lånekassen selv.
64 prosent av alle søknader om stipend og lån behandles nå helmaskinelt. Kundene får
vedtaket sitt i løpet av et par dager og 90 prosent av alle studenter signerer avtalen om
støtte elektronisk.
Bekreftelser og informasjon som Lånekassen trenger i saksbehandlingen innhentes nå
digitalt fra NAV, skatteetaten, UDI, NETS, osv. Både lærestedene og private og statlige
aktører får langt færre henvendelser om studielån og sparer både tid og penger.
De årlige driftskostnadene i Lånekassen selv er redusert med 20 prosent.

Smarte bygg og hjem - energieffektivisering
Problem
Vi blir stadig flere og presset på byene øker. Å skaffe nok boliger krever mye ressurser. Om
lag 50 % av all materialbruk går med til dette og bygg generer 25 % av avfallet.
Bygningsmassen i Norge står for over 35 % av energiforbruket. Offentlig sektor alene bruker
årlig ca. 10 milliarder på energi i bygg. Miljøfotavtrykket er enormt. For at byen skal være et
godt sted å leve, bo og arbeide i, må vi bygge smartere.
Løsning
Løsningen er smarte hus som styrer og regulerer viktige funksjoner i bygget mye bedre. At vi
får bygninger som ikke forbruker strøm, men som produserer energi. Dette må vi gjøre både
når vi rehabiliterer og når vi bygger nytt.
Powerhouse Kjørbo viser at det er fullt mulig å rehabilitere et 30 år gammelt energisluk til et
moderne plusshus. Etter rehabiliteringen er energiforbruket redusert med over 80 %. På
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Kjørbo er det også installert solcellemoduler på hustakene med en årlig energiproduksjon på
ca 200 000 kWh, omtrent det dobbelte av den energien som behøves til ventilasjon,
belysning, oppvarming og kjøling av bygget.
Potensial
Hvis alle offentlige bygg hadde produsert egen energi hadde vi spart om lag 10 milliarder
årlig. Hvis vi i tillegg hadde solgt overskuddsproduksjon ville beløpet blitt enda høyere. Da
kan vi investere i enda smartere bygg for fremtiden. Bygg som produserer sin egen mat og
som styrer og regulerer alle funksjoner i bygget (ref. Singapore som allerede er i gang). Da vil
vi være et stort skritt nærmere en by som reduserer klima- og miljøbelastningen, samtidig
som vi reduserer offentlige kostnader.

Sensor som fanger opp at eldre faller og trenger hjelp
Problem
Vi blir mange flere eldre i Norge og i verden. Mange av oss kommer til å bli over 80 år og
antall 80-åringer vil dobles. Vi har ikke nok hender og vi har ikke nok penger til å håndtere
den mye omtalte eldrebølgen.
Løsning
Vi må sørge for at de eldre kan bo hjemme lengst mulig og oppnå god livskvalitet. De eldre
trenger en trygghet som gjør at de kan leve hele livet. Xcenter RoomMate er en sensor som
monteres på veggen og som kan se om noen faller og høre om noen roper på hjelp. Dette gir
økt trygghet for både brukere og pårørende.
Løsning
Vi har masse velferdsteknologi som vi kan ta i bruk for å trygge og aktivisere de eldre og for å
avlaste personalet slik at de skal få mer tid til omsorg. Mode sensors utvikler et armbånd
som overvåker væskebalansen hos eldre. Tidewave er en helautomatisk madrass som snur
sengeliggende pasienter, og JodaCare har utviklet en kontaktbok for informasjonsdeling
mellom pårørende.
Skalering
Det er ikke mangel på løsninger som skal gjør eldre i bedre stand til å bo hjemme. Problemet
er at løsningene løser ulike behov isolert sett. Vi trenger å koble alle disse forskjellige
løsningene sammen slik at vi får helhetsløsninger som kan implementeres i alle kommuner i
Norge. Hvis vi lykkes med dette kan vi klare å håndtere eldrebølgen på en god måte.
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EDAG og A-ordningen: Koordinering på tvers
EDAG og A-ordningen (2012-2015) er et eksempel på et digitaliseringsprosjekt i offentlig
sektor som i stor grad lykkes på grunn av koordinering på tvers av ulike etater.
EDAG og A-ordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Skattedirektoratet, NAV og SSB,
som alle så et presserende behov for en koordinert og felles innrapporteringsportal.
Målet var å samkjøre myndighetenes informasjonskrav overfor norske arbeidsgivere.
Tidligere måtte man rapportere informasjon om lønn og skatt til de tre ulike etatene hver
for seg og gjennom fem ulike skjemaer, mens all rapportering nå foregår samlet gjennom
én melding.
Prosjektet strakk seg offisielt fra 2012 til 2015, men arbeidet startet mye tidligere.
Allerede i 2006 startet Skattedirektoratet arbeidet med et digitalt innrapporteringssystem,
mens prosjektet ikke fikk bevilgninger før statsbudsjettet for 2012.
Et digitalt innrapporteringssystem var en nødvendig forutsetning for at den nye
Uførereformen skulle kunne realiseres, noe som trekkes frem som en del av grunnen til at
prosjektet ble godkjent.
Årlige estimerte besparelser for arbeidsgivere ble i forkant estimert til ca. 500 millioner
kroner, mens besparelsene for de tre etatene ble estimert til over 100 millioner kroner i
året. Med en kostnadsramme på 619 millioner kroner, ble prosjektet estimert til å være
lønnsomt etter kun et drøyt år med drift.
Dette viser at koordinering på tvers av etater og fellesløsninger kan gi store
samfunnsøkonomiske gevinster. Samtidig ser man at, selv med estimerte besparelser på
100 millioner kroner i året, ble det ikke satt noen gevinstrealiseringskrav til de enkelte
etatene som følge av prosjektet. Det kan tyde på at prosjekter som klarer å rettferdiggjøre
sin kostnad med store kvalitetsgevinster, ikke opplever et optimalt press på
kostnadssiden.
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Vedlegg
Digitalisering og offentlig sektor
Eldrebølgen og det grønne skiftet er sentrale drivere som utløser behov for innovasjon i
offentlig sektor. En tredje driver er den mulighetsgjørende teknologien IKT. Digitalisering
bringer både utfordringer og muligheter. Den raske endringstakten både er og vil være en
utfordring for offentlig sektor - en stor og rigid institusjon som ikke alltid evner å snu seg
raskt.
Videre er digitaliseringen med på å endre skillet mellom offentlig og privat innovasjon. Det
meste av innovasjonen på dette feltet skjer i et samarbeid mellom offentlige og private
aktører
I digitaliseringen ligger mye av nøkkelen til hvordan offentlig sektor skal imøtekomme de
utfordringene som kommer. Digitalisering vil endre på hvordan den enkelte offentlige etat
opererer, og kan bidra til at det offentlige tilbyr tjenestene sine på en enklere, bedre og mer
effektiv måte. Samtidig vil digitalisering kunne skape en mer fleksibel offentlig sektor, med
økt grad av samhandling mellom de ulike etatene og hvor grensene for hva offentlig sektor
skal tilby utvides.
Digitalisering er mer enn å automatisere enkeltprosesser, og samhandling på tvers av
offentlig sektor pekes på som avgjørende for at vi skal klare å utnytte digitaliseringens
potensiale. Man vil for all del unngå situasjoner hvor enkelte etater kommer opp med
digitale løsninger som ikke har mulighet til å koordinere og samhandle med andre. Denne
type «silo-bygging» vil fungere som en bremsekloss, selv om løsningene i seg selv kan være
gode.
Digitalisering vil også by på utfordringer for offentlig sektor. Kunstig intelligens og roboter vil
erstatte mange av dagens arbeidsplasser. Ekeland, Pajarinen og Rouvinen (2015) 30 har
estimert at så mye som 1/3 av norske arbeidsplasser står i faren for å bli automatisert de
neste 20 årene.
Automatisering av jobber er ikke noe nytt, og problemet ble blant annet aktualisert av den
kjente økonomen John M. Keynes allerede på 1930-tallet. Tidligere har man klart å skape
nye jobber i samme takt som de gamle har blitt automatisert. Høy og vedvarende
arbeidsledighet i mange OECD-land kan tyde at dette ikke skjer i samme grad i dag.

Computerization and the future of jobs in Norway, av Mika Pajarinen og Petri Rouvinen, ETLA, The Research
Institute of the Finnish Economy og Anders Ekeland, SSB.
http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/Computerization-and-the-Future-of-Jobs-inNorway.pdf
30
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Innovasjon som skaper nye arbeidsplasser i privat sektor vil derfor være avgjørende for at
Norge fortsatt skal være blant verdens beste land å bo i. Flere kommer til å måtte bytte
karriere, og en fleksibel arbeidsstokk hvor karriere nummer to er «greit» bør etterstrebes.
Difi måler årlig temperaturen på digitalisering i offentlig sektor. Den overordnede
vurderingen er at digitaliseringen på flere punkter ikke går raskt nok, og at utviklingen på
enkelte områder faktisk er negativ. Samtidig gjør vi det relativt bra i internasjonal kontekst,
hvor blant annet EU rangerer Norge på fjerdeplass på digitalisering av offentlig sektor, kun
slått av Estland, Finland og Nederland. 31 Ettersom mye av både innovasjon og digitalisering
handler om å lære av de beste, vil dette være land som er naturlig å se til.
Digitaliseringen av Estland
Historien om Estlands digitalisering er en historie om hvordan politisk vilje, offentlig-privat
samarbeid og bruk av koordinerte og desentraliserte systemer kan transformere et land.
Estland har Europas best digitaliserte offentlige sektor. 32 99% av statlige tjenester er
tilgjengelige online. Helsesektoren er heldigitalisert.
Datautveksling integreres nå med Finland, slik personlige helsedata kan følge individet i
stedet for landegrense. Videre har Estland, som første land i verden, utviklet tjenesten estatsborgerskap – et økosystem bygget rundt elektronisk id og signering skreddersydd for
gründere i en global og digital verden.
I bunnen av den revolusjonerende utviklingen Estland har gått gjennom ligger tre
bærebjelker.
1. For det første har Estland hatt handlingsdyktige politikere som har hatt evne og vilje
til å sette i gang omfattende prosjekter og utforme lover som gjør effektiv
digitalisering mulig og påbudt.
2. For det andre har Estland etablert en felles, desentralisert infrastruktur (X-Road) for
informasjonsutveksling mellom offentlige aktører og mellom offentlig og privat
sektor. Denne infrastrukturen legger til rette for sammenkopling av ulike systemer,
slik at alle aktører kan utvikle sine egne moduler, tilpasset sine egne behov, uten at
det går på bekostning av potensialet for samhandling. Dette har gjort at det nå finnes
over 2500 offentlige og private tjenester som er koblet til X-Road, og at «X-RoadEurope» nå rulles ut som en felleseuropeisk plattform.
3. For det tredje har utviklingen skjedd i tett samarbeid med privat sektor helt fra start.
Look@World er det største offentlig-private samarbeidet i Estlands historie og
markerer sammen med Tiger Leap-project starten på Estlands digitalisering.
Et resultat av Estlands satsing på digitalisering er et dynamisk og innovativt næringsliv. Ingen
land i Europa har flere oppstartbedrifter per innebygger. IKT-næringen utgjør 7 % av BNP og
eksporterer tjenester til store deler av verden.

31
32

Desi-index https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
Nr. 1 på Desi-rangeringen
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Nortal, en oppstartbedrift etablert i 2000 under navnet Webmedia, har vært sentrale for
digitaliseringen av Estland. Ved å bygge ut fra et sterkt hjemmemarked, drevet frem av den
offentlige satsingen på digitalisering, har Nortal nå blitt et velrenommert multinasjonalt
selskap. De har prosjekter i 150 forskjellige land og hjelper f.eks. Dubai med å nå sitt mål om
full digitalisering av offentlig sektor innen 2021.
Et annet resultat av Estlands digitalisering er bedre offentlige tjenester og enklere hverdag
for innbyggerne. Digital signering sparer samfunnet for verdier tilsvarende 2% av BNP og
elektronisk stemmegivning gjør det mulig for folk å bruke under 2 min på å avlegge stemmer
i politiske valg. Digitalisering av helse førte til en reduksjon i sykehuskøer på 1/3, mens
digitale strømmålere lar innbyggerne følge med på og tilpasse sitt eget strømforbruk, time
for time.
Fro det fjerde har Estland etablert et system som sikrer en utviklingstakt for offentlige
tjenester, som holder tritt med det i privat sektor. For eksempel tok det kun ett år å utvikle
og implementere digitalisering av politiet. Den raske prosessen var mulig fordi
infrastrukturen i X-Road allerede var på plass. Alt som måtte gjøres var å følge etablerte
standarder og lage en ny modul som koblet seg til eksisterende løsninger og databaser.
Resultatet var at man fra det ene året til det andre fikk en ny og bedre polititjeneste. Den
daglige rapporteringen av lovbrudd økte med 70%. Antallet kjøretøysoppslag økte med 1000
%, og nye lokasjonstjenester som benyttes i nødssituasjoner redder liv.
Et fjerde resultat av Estlands satsing på digitalisering er eksepsjonell digital sikkerhet. Ved å
etablere en felles infrastruktur som X-Road, har Estland lyktes med å også etablere robuste
sikkerhetssystemer. Disse systemene bygger på kryptografiske metoder som senere har blitt
populære i forbindelse med såkalt blokkjede-teknologi, så det er ikke uten grunn at NATO
Cooperative Cyber Center of Excelence ligger i Tallin.
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De seks mulighetsområdene og delrapportene fra Drømmeløftet
Drømmeløfts-rapportene om offentlig-privat innovasjon
Innovasjon Norge har kombinert innspillene vi fikk gjennom Drømmeløfts-prosessen med
eget og annet analytisk arbeid for å utvikle innovasjonspolitiske råd. Dette arbeidet har blant
annet ligget til grunn for utarbeidelsen av Innovasjon Norges reviderte strategi 2016-2020,
Innovasjon Norges del av innovasjonstalen den 31. mai i fjor og årets innovasjonstale.
Dette arbeidet lå også til grunn for fjorårets Drømmeløfts-rapport, Innspill til en ny retning
for Norge 33, som inneholdt en rekke observasjoner og råd om behov for omstilling i norsk
økonomi og samfunn og hva myndighetene kan bidra med.
På bakgrunn av alle innspillene har Innovasjon Norge identifisert seks, overordnede,
mulighetsområder, på tvers av eksisterende næringer og sektorinndeling, der norsk
kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter:
•
•
•
•
•
•

Havrommet
Ren energi
Bioøkonomi
Helse og velferd
Smarte samfunn
Kreativ næring og reiseliv

Det er viktig å understreke at
Innovasjon Norge ikke ser på
mulighetsområdene som nye
næringskategorier.
De er identifisert på bakgrunn av
Drømmeløfts-diskusjonen om nye
utfordringer og muligheter for norsk
næringsliv. De er
utfordringsorienterte. Hvert område
går derfor på tvers av eksisterende bransjer og næringer, teknologier og disipliner og
offentlig og privat sektor.
Innovasjon Norge har publisert eller vil publisere egne rapporter for hvert av disse
mulighetsområdene, og alle dokumenterer – i større eller mindre grad -- at det offentlige
spiller og vil spille en viktig rolle innenfor dem alle (se www.drømmeløftet.no).
Under følger en kort presentasjon av de viktigste observasjonene og anbefalingene som er
relevante for offentlig-privat innovasjon.
#Drømmeløftet, rapport fra Innovasjon Norge 2015 http://www.drømmeløftet.no/wpcontent/uploads/2015/05/Droemmeloeftet-hovedrapport-foersteutgaven_M_OMSLAG2.pdf
33
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Helse og velferd (2016)
Rapporten for helse og velferd 34 påpekte at svært store deler av helseoppgavene i Norge
finansieres og utføres av det offentlige. I 2015 brukte Norge om lag 10 prosent av BNP på
helse. Helse som næring skiller seg fra mange andre næringer ved at det offentlige utgjør
brorparten av markedet. Vekst i offentlige helseoppgaver representerer derfor en potensielt
kraftig driver for innovasjon i næringslivet.
I rapporten ble det understreket at investeringene i forskning må følges opp av investeringer
i kommersialisering. Minst 15 prosent av forskningsinvesteringene må nå brukes på
kommersialisering.
Innovasjon Norge anbefaler at norske myndigheter setter som mål å skape 10 000 nye
kunnskapsbaserte arbeidsplasser i den private helsenæringen frem mot 2026. For å få til
dette foreslår Innovasjon Norge at det etableres et nytt såkornfond som øremerkes
helseinnovasjon, på minst 500 millioner kroner og at det innføres skatteinsentiver som
trigger flere private investeringer i helseinnovasjon.
I rapporten foreslår Innovasjon Norge også at helseklyngene gis i oppdrag å være motor for
omstilling og teknologioverføring i næringslivet og at det fremmes forslag om en nordisk
pilot på helseklyngesamarbeid. Rapporten lanserer også ideen om at Forskningsrådet og
Innovasjon Norge piloterer en felles utlysning for forskning og innovasjon med grunnlag i
viktige helseutfordringer
Rapporten understreker også behovet for å utvikle et krevende offentlig hjemmemarked
som etterspør og tar i bruk nye løsninger. Potensialet for å gjøre Norge til en attraktiv
partner for biomedisinsk forskning og den farmasøytiske industrien er stort. Norge har
særlige forutsetninger for å bli en internasjonalt “testbed” for presisjonsmedisin. I rapporten
foreslår Innovasjon Norge at Norske myndigheter satser minst 100 millioner kroner på
kommersiell utnyttelse av biobanker og helseregistre frem mot 2026.
Vi trenger nye, praktiske samhandlingsarenaer og innovasjonssamarbeid der næringsliv,
kommuner og etater samarbeider tettere om å finne nye løsninger på viktige utfordringer. I
rapporten fremheves det at Innovasjonspartnerskap kan brukes i møtet med tverrfaglige
problemstillinger som ikke kan løses av en kommune alene gjennom en anskaffelse.
Innovasjon Norge anbefaler at Leverandørutviklingsprogrammet og Innovasjon Norge
piloterer sammen den nye prosedyren Innovasjonspartnerskap som en mulig modell for økt
markedsdialog og samarbeid.
Disruptive suksesser fra Norge trenger mer systematisk drahjelp ut i verden, i form av
bedriftslandslag, kompetanseprogrammer og økt spissing og innsats på viktige markeder.
Innovasjon Norge vil at minst 50 prosent av selskapets kunder i helsesegmentene innoverer i
samarbeid med utenlandske partnere innen 2020.
Drømmeløftet 2016: Helse og velferd, Oslo 2016, http://www.drømmeløftet.no/wpcontent/uploads/2016/08/Helseogvelferd.pdf
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For å sikre økt samspill på tvers av departementsskillene foreslår Innovasjon Norge at
regjeringen etablerer et tverrdepartementalt råd som setter strategiske prioriteringer for
utvikling innen helse og velferd, etter modell av de såkalte SBRI/SBIR-programmene.

Det amerikanske SBIR-programmet for offentlig-privat innovasjon
SBIR-programmet i USA ble etablert i 1982. Det
har i dag et årlig budsjett på nesten 20 mrd.
kroner som er fordelt over 4000 kontrakter.
Det er obligatorisk for alle departementer med
forskningsbudsjetter på over 1 mrd dollar å delta med en viss andel av sine
anskaffelsesbudsjetter i SBIR-programmet.
SBIR (Small Business Innovation Research) i USA og Nederland og SBRI (Small Business
Research Initiative) i Storbritannia er ordninger hvor ulike deltagende
sektordepartementer kanaliserer et utvalg av større, avanserte anskaffelser fra sine
underliggende etater gjennom et lite sekretariat. Prosessen kan være organisert som flere
nasjonale innovasjonskonkurranser, government challenges, slik tilfellet er i både UK, USA,
Nederland og nå også i Sverige (innenfor klima-/ miljøområdet).
Det amerikanske programmet annonserer konkurranser knyttet til ulike utfordringer i
offentlige sektorer som helse, forsvar, transport osv. Det bidrar i stor grad til teknolgibaserte start-ups. “Small business” betyr færre enn 500 ansatte.
En 400 siders evalueringsrapport fra 2015 konkluderer med at den amerikanske versjonen
av virkemidlet fortsatt lever opp til forventningene og det anbefales videreføring og
styrking av programmet. Programmet er svært viktig for samspillet mellom akademia og
næringsliv i USA (kommersialisering av forskning) og bidrar til å løse samfunnsutfordringer
innenfor forsvar, helse, infrastruktur, romfart osv. 35

Ren energi (2016)
Rapporten om ren energi 36 viser til Norges store muligheter for næringsutvikling innenfor
produksjon og bruk av ren energi. Ambisjonen bør være at Norge blir et helelektrifisert
samfunn, der ren norsk kraft også utnyttes til produksjon i norsk industri og til en fornyelse
av våre byer og regioner.
I rapporten anbefaler Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen gir ett departement en
overordnet, koordinerende rolle i å sette en nasjonal retning, med tilhørende mål og
Kilde: Menon
Ren energi, Drømmeløftet 2016: https://verdiskaper.files.wordpress.com/2016/11/161123_rapport-medforside2.pdf
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handlingsplaner, for å sikre at vi utnytter potensialet som ligger i det elektrifiserte
samfunnet. Dette gjelder naturligvis også det offentlige.
I rapporten understrekes behovet for å sikre et marked for grønne løsninger, som utløser
nye forretningsmodeller, innovasjon og verdiskaping. Det må lønne seg å velge grønt og et
grønt skatteskifte må innebære at det vi vil ha mer av må skattlegges mindre og det vi vil ha
mindre av må skattlegges mer:
Myndighetene bør gjøre regelverk og støtteordninger grønne og digitale. Det er
behov for en gjennomgang av lover og forskrifter, med det formål å avdekke
bestemmelser som står i veien for innovasjon og utviklingen av digitale løsninger.
Innovasjon Norge anbefaler videre at myndighetene etablerer definerte standarder og
rammebetingelser som sikrer at potensialet for energieffektivisering tas ut. Disse vil gi
verdiskaping og sysselsetting gjennom at det utvikles nasjonale aktører som kan tilby
energitjenester også internasjonalt. Til måter å oppnå dette på hører at det offentlige går
foran og sette høye miljø- og klimakrav til egne bygg og at man setter krav til byggstandard
for nye bygg som åpner for nytenking og innovasjon.

Smarte samfunn (2016)
I rapporten for mulighetsområdet smarte samfunn 37 påpekes det at over halvparten av
jordas befolkning bor i dag i byer, og urbaniseringen øker. Det er behov for smartere
løsninger for å sikre at byene blir attraktive steder å bo og å jobbe, og for å sikre effektiv og
bærekraftig bruk av ressurser. Dette krever gode løsninger for transport og kommunikasjon,
bruk av energi og vann, avfallshåndtering, sikkerhet, velferdstjenester, planlegging og
beslutningsprosesser. Løser vi våre egne problemer på dette området kan vi også løse
andres.
Et nært samspill mellom offentlige myndigheter og private næringsaktører er en viktig
forutsetning for å realisere mulighetene i smarte samfunn.
I rapporten kommer Innovasjon Norge med følgende anbefalinger:
Innovasjon Norge anbefaler at myndighetene gir ett departement en overordnet,
koordinerende rolle til å få på plass en nasjonal retning med tilhørende mål og
handlingsplaner for utvikling av smarte byer og samfunn.
Innovasjon Norge anbefaler en felles nasjonal plattform for deling av data på tvers av
sektorer og industrier, hvor Brønnøysundregistrene og Difi tar et koordinerende ansvar.
Aktørene må̊ ta et felles ansvar for personvern og informasjonssikkerhet, og lovverk må
tilpasses slik datadeling.

Drømmeløftet 2016: Smarte samfunn, Oslo 2016, http://www.drømmeløftet.no/wpcontent/uploads/2016/09/Smarte-samfunn-rapport.pdf
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Innovasjon Norge vil bidra til å gjøre smarte byer og samfunn til et felles utviklingsområde i
det nordiske partnerskapet, slik at internasjonale selskaper ser på Norden som den mest
attraktive utvikling-/testarenaen for smarte byer og samfunn.
Rapporten annonserte at Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi i løpet
av 2017 ville pilotere såkalte innovasjonspartnerskap mellom offentlig sektor og privat
næringsliv innenfor smarte byer og samfunn. Denne ordningen blir lansert på
innovasjonstale-arrangementet i Oslo 31. mai 2017.
Som en oppfølging av rapporten om smarte samfunn har Innovasjon Norge blant annet
iverksatt følgende:
•

•
•
•

Gjennomført en kartlegging av norske bedrifter innenfor de definerte segmentene og
en sammenstilling av verdiskapingen på området. 425 bedrifter inngår i
kartleggingen.
Bistått i etableringen av Nettverket av Smarte Byer i Norge, et forum hvor sju av de
største byene samarbeider og deler erfaringer om strategier og aktiviteter.
Etablert direkte dialog med kommuner og næringsaktører for å identifisere mulige
utviklingsprosjekter.
Aktiv oppfølging av klynge- og nettverksinitiativ som kan bidra til
innovasjonssamarbeid om smarte løsninger.

Havrommet (2017)
I rapporten om havrommet understrekes det at gitt Norges geografi, historie, råvarer og
kompetanse vil havrommet være en helt sentral del av norsk næringsliv i uoverskuelig
fremtid. Norge er og skal fortsatt være en av verdens ledende nasjoner på områder som
skipsbygging, fiskeri, havbruk, transport, avanserte offshore og maritime operasjoner og
utaskjærs energiproduksjon. Myndighetene må være med på å legge grunnlaget for at vi
fortsatt kan høste av de mulighetene havet gir oss.
Havrommet vil spille en rolle for bosetting og arbeidsplasser i hele Norge og eksport som kan
bidra til inntekter for stat og kommune. Det offentlige spiller en viktig rolle i forvaltningene
av naturressursene i sektoren og for rammebetingelsene for blant annet havtransport.
I rapporten settes ambisjonen om at Norge må være best i verden på bærekraftig forskning,
utvikling og innovasjon.
Gjennom offentlige innkjøp kan næringene stimuleres på områder av stor samfunnsnytte
blant annet ved å stille relevante krav til leverandører og tilbydere. Der det er mulig bør
målet være nullutslipp. I tråd med visjonen om et helelektrifisert norsk samfunn mener
Innovasjon Norge at det nasjonale fergesambandet bør være utslippsfritt.
Med det nye regelverket for offentlige anskaffelser legges det bedre til rette for offentligprivate innovasjonsprosesser – en metodikk Innovasjon Norge tror vil være godt egnet for
omstilling av blant annet sjøtransport i en mer grønn retning.
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Innovasjon Norge foreslår at det blir satt av midler til risikoavlastning ved offentlige
anskaffelser av innovasjon og at det bør utvikles et nasjonalt program for utfordringsdrevet
innovasjon. Den offentlige innkjøpskraften bør utnyttes som innovasjonsdriver.
Videre påpeker rapporten at dersom de offentlige aktørene skal lykkes i å få frem helhetlige
og tverrgående tiltak for samfunnsnyttig innovasjon, må de selv bygge opp relevant
innovasjonskompetanse, og klare og samarbeide på tvers av etablerte siloer. Det er derfor
også behov for tiltak som hjelper etater, fylker og kommuner til å bygge opp slik
kompetanse. Innovasjon Norge kan i samarbeid med andre relevante offentlige aktører bidra
til utviklingen av slike verktøy.

Kreativ næring og reiseliv (rapport kommer 2017)
Infrastruktur for reiselivet handler om offentlige systemer som veier, flyplasser,
cruisehavner, utenriksterminaler, museumsanlegg, gjestehavner for småbåter, tilkomst til
attraksjoner, parkeringsplasser mv. Det offentlig har en viktig rolle som å være en krevende
kunde og innovasjonspartner i forhold til f.eks. anskaffelser av kollektiv transport. Både
tilreisende og lokalbefolkningen sliter i dag med et lite sammenhengende kollektivtilbud
hvor ulike selskaper operer på ulike strekninger og hvor billettsystemene ikke er
harmonisert. Et tydelig innovasjonsbehov er en nasjonal reiseplanlegger, som er på vei.
Et av de største innovasjonsprosjektene i norsk reiseliv er de 18 nasjonale turistveger i regi
av Statens vegvesen. En offentlig satsing som de nasjonale turistvegene er et godt
utgangspunkt for videreutvikling av reiselivsproduktet i distriktene. Utfordringen til
næringen er å bidra til å bygge ut turistvegene til fullverdige attraksjoner med overnattingsog mattilbud.
En utfordring for reiselivsnæringen er de ulike tilsynene som næringen er underlagt.
Digitaliseringen gir muligheter for forenklinger, blant annet når det gjelder standardisering
og tilgjengeliggjøring av kommunale og statlige søknadsskjema.
Dette mulighetsområdet gir oss også en annen type offentlig-privat samarbeid, der
offentlige virkemidler, offentlige kulturinstitusjoner og private bedrifter kan samarbeide om
utvikling av nye produkter og tjenester. Museer, kulturforskere, kunstnere og
reiselivsbedrifter kan samarbeide om å utvikle nye tilbud til turister og lokalbefolkning.
Kreative næring -- herunder kultur, medier, arkitektur, design og reklame -- er en betydelig
sektor i sin egen rett. EU 38anslår at den står for 4,2 prosent av EUs BNP. Under et eget
Drømmeløfts-seminar i Oslo den 24. mars 2015 var det da også mange som påpekte at
næringen er viktig for økonomisk velferd. Den er også en driver for teknologisk utvikling og
kulturell endring. Under seminaret var det flere som understreket at næringen har et
betydelig kulturelt og kreativt potensiale i Norge, men det er et stort behov for
forretningskompetanse, risikokapital og oppfølging over tid.
Creating growth Measuring cultural and creative markets in the EU, EU 2014
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/%24FILE/
Creating-Growth.pdf
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Kreative næring kan bidra til innovasjon i og for offentlig sektor på en rekke måter, herunder
blant annet:
•
•
•

Gjennom å bringe kulturforståelse, design-kunnskap og kommunikasjonskompetanse
inn i andre innovasjonsprosesser
Som redskap i utviklingen av velferdstjenester, blant annet innenfor helse (eksempel:
sang som redskap for utvikling av sosiale felleskap og uttrykk for følelser)
Som redskap i utviklingen av smarte samfunn

Bioøkonomien (rapport kommer 2017)
Bioøkonomien er et annet mulighetsområde der det offentlige kan spille en sentral rolle i
utviklingen av ny næringsaktivitet samtidig som det løser utfordringer i offentlig sektor og
for fellesskapet. Grunnleggende handler den om vekst og verdiskaping basert på fornybare
biologiske ressurser og favner derfor helt sentrale verdikjeder knyttet til produksjon av blant
annet mat, fôr, klær, materialer, kjemikaler og bioenergi. Innovasjon Norge mener Norge bør
sette seg mål om mer foredling av bioressurser i Norge og gå fra å være en råvarenasjon til
industrinasjon og at vi i større grad foredler råvarene i Norge.
Myndighetene kan bidra til innovasjon i produksjon og bruk av biomasse gjennom krav om
bærekraft og nyskaping ved anskaffelser. Det ligger for eksempel et stort uutnyttet
potensial for økt verdiskaping fra skogen. Stat og kommuner kan stimulerer til økt bruk av
norsk trevirke gjennom å bruke tre i bygg og andre konstruksjoner. Offentlige institusjoner
kan stille krav om næringsinnhold og kvalitet i den maten de serverer til ansatte og brukere.
Avfallshånderting, spesielt av organisk avfall, er en av utfordringene i utviklingen av norske
byer. Her kan offentlig og privat sektor samarbeide om innovasjon, produktutvikling og
design av prosesser.
Innovasjon Norge mener et offentlige bør i gjennom offentlig innkjøp utvikle markeder for,
og stimulere til innovasjon av biobaserte produkter.
Strenge, men oversiktlige, krav om bærekraft i produksjon og videreforedling av biomasse
kan også stimulere til innovasjon i disse delene av norsk næringsliv. Dette kan gi de norske
bedriftene et forsprang i en verden som i økende grad vil etterspørre rene og bærekraftige
produkter og tjenester.
En viktig forutsetning for innovasjon og utvikling av et biobasert næringsliv finner vi
dessuten i et effektivt samarbeid mellom ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer,
industrisektorer og utdanningssektoren.
Innovasjon Norge vil snart publisere en ny rapport om bioøkonomien.
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Hva vi lærte på et Drømmeløft-seminar om samfunnsinnovasjon
9. april 2015 inviterte Husbanken, Helsedirektoratet, Direktoratet for forvaltning og IKT,
Norsk design- og arkitektursenter og Innovasjon Norge til et Drømmeløfts-arrangement om
samfunnsinnovasjon.
Innovasjon Norge ga følgende oppsummering av diskusjonen: 39
«En global økonomi i forandring skaper nye miljømessige, sosiale, demografiske og
økonomiske utfordringer. Inndelingen av samfunnsutfordringer etter sektorer—som også
gjenspeiles i vår parlamentariske modell—har vært utløsende for vår produktivitetsvekst.
Den har gjort oss i stand til å fokusere innovasjonskraften på kjerneområder som utdanning,
helse, bolig osv. som har vært drivende for vår felles velferd.
Men sektorinndelingen har i dag nådd en slik grad av kompleksitet at det overliggende
verdiskapingspotensialet svekkes. Summen av globale og nasjonale utfordringer setter
grunnstrukturen for den norske velferdsstaten under økende press.
For å møte disse er det et nasjonalt behov for innovasjon i måten vi produserer dagens
velferd på. Samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, systemorientert
innovasjon, brukerorientert tjenesteutvikling og sosialt entreprenørskap pekes på som
sentrale løsninger.
Drømmeløftet understreket behovet for en samlet, visjonær og målbar nasjonal politikk for
samfunnsinnovasjon, som tydelig integrerer nærings- og velferdspolitikken. Perspektivet for
samfunnsinnovasjon må dreies fra enkelttiltak til system. Målet er sektorovergripende
innovasjoner som skaper et bærekraftig samfunn.
Samfunnsinnovasjon handler om å få offentlige, private, frivillige og andre sivile aktører til å
investere i felles retning, enten sammen eller hver for seg.
For å oppnå dette må stat, kommune, næringsliv og sivil sektor bygge nye strukturer med
mål om å løse samfunnsproblemer i fellesskap. Framfor å se på velferd som en kostnad som
samfunnet er forpliktet til å dekke, bør velferd erkjennes som en investering for å utløse
samfunnets fulle verdiskapingspotensial.
Statlige og kommunale virksomheter bør i større grad dreie sin innkjøpskraft mot
bestillingen av resultater (oppnådd samfunnseffekt), ikke begrense seg til å bestille
aktiviteter.
Ved å sette ambisiøse mål for fremtidens samfunn og understøtte dette med konkrete tiltak
vil staten skape nye markeder for samfunnsinnovasjon – ikke stivne i oppfatningen om at
statens rolle er begrenset til å rette opp i markedsfeilene.
http://www.drømmeløftet.no/wp-content/uploads/2015/05/Droemmeloeftetsamfunnsinnovasjon_underrapport.pdf
39
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Norge har gode forutsetninger for å bli et foregangsland for sektorovergripende innovasjon
for å skape et bærekraftig samfunn. Vi har en moderne velferdsstat, et rikt og kompetent
samfunn, en kultur for samhandlingsbasert ledelse og bred politisk forpliktelse til økonomisk
og sosial likestilling.
Drømmeløft-arrangementet viste til flere områder som initiativtakerne er interessert i å
utforske sammen.
Sosiale forretnings- og investeringsmodeller viser mulighetene for sektorovergripende
verdiskaping gjennom samhandling, og muligheten til å befeste sosialt entreprenørskap (og
intraprenørskap) som strategiske virkemidler for å realisere sektorovergripende
innovasjoner.
Ved å anerkjenne at innovasjon skjer i praksisfeltet, og at kommunene er ansvarlig for lokal
velferd, behøver disse bedre rammebetingelser for innovasjon i samspillet med andre
sektorer. Det er behov for en sektorovergripende finansieringsordning som stimulerer til
sektorovergripende innovasjon, særlig ved å finansiere den utløsende og koordinerende
rollen til intermediære aktører.»

Oslo-manualens definisjon av innovasjon
Oslo-manualen 40 er Eurostats og OECDs manual for innsamling av statistikk om innovasjon i
næringslivet. Den definierer innovasjon på denne måten:
An innovation is the implementation of a new or significantly improved product
(good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational
method in business practices, workplace organisation or external relations.
Innovation activities are all scientific, technological, organisational, financial and
commercial steps which actually, or are intended to, lead to the implementation of
innovations. Some innovation activities are themselves innovative, others are not
novel activities but are necessary for the implementation of innovations. Innovation
activities also include R&D that is not directly related to the development of a
specific innovation.
Den deler så innovasjon inn i ulike typer innovasjon: produktinnovasjon, prosessinnovasjon,
markedsrettet innovasjon og organisatorisk innovasjon.

Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition 2005, OECD
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en
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Effektiv norskopplæring for høykompetente innvandrere
Fra Kompetanse Norges innspill:
Ifølge byforsker Richard Florida må man ha en befolkning som er sosialt og kulturelt
mangfoldig; da kommer også det smarte næringslivet, da blir det innovasjon og
gründervirksomhet. Integreringen må gå i riktig retning, slik at innvandrere løftes inn i
arbeidslivet gjennom effektiv norskopplæring og kompletterende utdanning.
Språkopplæring er essensielt for å forbli i det norske arbeidslivet.
Selv om mange klarer seg godt med engelsk som arbeidsspråk, står man mye sterkere i
arbeidslivet og kan lettere dele egne erfaringer med andre på jobb dersom man behersker
norsk.
Det å beherske norsk er også en viktig nøkkel for å integreres i det norske samfunnet – som
igjen øker sannsynligheten for at landet får beholde høykompetente arbeidstakere.
Ektefeller av arbeidsinnvandrere med høy utdanning har ofte selv også høy utdanning, og vil
ikke bli prioritert av Nav til for eksempel språkpraksisplasser eller lignende. Dermed vil de ha
dårligere utsikter til arbeid og integrering – og sjansene synker for at både deres og
partnerens kompetanse forblir i Norge.
Norge er ett av de landene i Europa som kommer dårligst ut når det gjelder innvandreres
muligheter for å få godkjent utdanning og kompetanse fra utlandet, tilgang til utdanning og
karriereveiledning og muligheter for realkompetansevurdering (MIPEX, 2013). Det at Norge
ikke greier å bruke innvandrernes kompetanse fullt ut, har en høy kostnad – ikke minst for
det mangfoldet som skal til for å skape innovasjon.
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Takk til alle som har kommet med innspill!
Innovasjon Norge vil takke alle som har kommet med innspill. Dette gjelder de under, som
har levert tanker og forslag til denne rapporten og bedriftene og aktørene som har hjulpet
oss med eksemplene, men også alle andre som har diskutert offentlig-privat innovasjon med
oss på Drømmeløfts-arrangementer og i andre sammenhenger.
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