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Leseveiledning
Drømmeløftet er Innovasjon Norges dugnad for innovasjonspolitisk debatt. Formålet er å
hente inn kunnskap, erfaringer og forslag av relevans for fremtidig politikkutforming fra
mange ulike aktører. Vi vil publisere en rekke referater, notater og rapporter som er basert
på denne prosessen. Med mindre det går klart frem er meningene, analysene og forslagene
som kommer frem eksempler på hva deltakerne har spilt inn. Disse vil ikke alltid være i
samsvar med det Innovasjon Norge mener eller anbefaler.
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Presentasjon av drømmeløftprosessen og denne rapporten
En av Innovasjon Norges oppgaver er å levere innovasjonspolitiske råd til eierne spesielt
og samfunnet generelt. Vi tolker dette oppdraget bredt. Vi skal ikke bare komme med
innspill til hva Innovasjon Norge kan og bør gjøre bedre eller annerledes; vi skal også sette
det vi gjør inn i en bredere sammenheng.
Det er mange grunner til dette. Innovasjon skjer ikke i et vakuum. Når norske bedrifter og
organisasjoner innoverer, gjør de det innenfor rammen av komplekse systemer av
bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, finansiører, offentlige institusjoner og sivile
organisasjoner. Men det er ikke alt. Deres innovasjonsevne påvirkes også av lover og
regelverk, skatter og avgifter, velferdstjenester og de offentlige institusjonenes evne til å
levere det de skal på en god og pålitelig måte. Investeringer i transport og offentlig
infrastruktur betyr også mye. Det er dette komplekse bildet av aktører og rammevilkår vi
kaller innovasjonssystemet. Og det som skjer ett sted i innovasjonssystemet påvirker ofte
det som skjer et annet sted. Dette samspillet er vår største mulighet, men også det mest
utfordrende.
Når vi kommer med innovasjonspolitiske forslag må vi med andre ord ha øye for hvordan
det vi foreslår vil spille sammen med det som skjer andre steder i samfunnet.
Innovasjonsprosessene respekterer ikke departementsgrenser, arbeidsdelingen i
virkemiddelapparatet eller skillet mellom offentlig og privat sektor.
Dette er en av grunnene til at Innovasjon Norge inviterte til et drømmeløft for norsk
innovasjon. Vi ønsket å hente inn innspill fra en lang rekke ulike aktører om de
utfordringene det norske samfunnet står overfor og hva bedrifter og organisasjoner kan
gjøre for å møte disse utfordringene. Vi satte ingen grenser for hvem som kunne være med
eller hvem som er meningsberettiget, rett og slett fordi så mye av det vi gjør i Norge kan
være med på å påvirke norsk innovasjonsevne.
Dette betyr ikke at Innovasjon Norge tar sikte på å bli alt for alle som driver med
innovasjon i dette landet. Vi får klare mandat og oppdrag fra våre eiere og forholder oss
lojalt til dem. Det er og skal være en god arbeidsdeling mellom de ulike aktørene i det
offentlige virkemiddelapparatet. Men som rådgiver er det viktig at vi ser på hele systemet.
Alle kontorene i Innovasjon Norge, i fylkene og ute i verden, arrangerte ett eller flere
drømmeløfts-arrangementer, der de inviterte bedrifter, organisasjoner, interessenter,
eksperter, policy-utviklere og politikere til debatt om hvordan innovasjon kan være med på
å sikre omstilling i norsk samfunnsliv og næringsliv. Flere bedrifter og uavhengige
organisasjoner arrangerte sine egne drømmeløfts-møter. Alt i alt vet vi om 84 slike
arrangementer, hvorav 58 har vært initiert eller arrangert av Innovasjon Norges
distriktskontorer, utekontorer eller hovedkvarter. Vi har telt mer enn 3500 deltakere på
disse arrangementene. Alle de norske næringene har vært representert, men også sentrale
aktører fra offentlig sektor, interesseorganisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljøer.
Debatten på disse møtene bekreftet vårt utgangspunkt: De som er opptatt av innovasjon er
interessert i alt som påvirker innovasjonsevnen, fra skatter og avgifter til
internasjonalisering og markedskompetanse. Her er det mye å ta tak i.
Innleveringsfristen for referater og innspill var utgangen av april, men i skrivende stund
kommer det fortsatt inn nytt materiale. Vi har derfor ikke maktet å fange opp alle
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drømmene i denne rapporten. Det ville det uansett ikke vært plass til. Men vi tror vi har
fått frem et godt utvalg av hva alle «drømmefangerne» har vært opptatt av.
Vi har også satt noen tekstbokser med utdrag av utvalgte innspill. Disse er ikke ment å
skulle være representative, men skal vil kunne gi leseren et innblikk i bredden i det
materialet vi har mottatt.
Innovasjon Norge vil presentere mye av det materialet som er hentet inn i løpet av de
nærmeste månedene på nettstedet drømmeløftet.no. Vi vil legge ut mange av de skriftlige
innspillene vi har fått i sin helhet. Vi vil invitere bedrifter og andre interessenter til å blogge
om muligheter og utfordringer i næringslivet og hva vi kan gjøre i innovasjonspolitikken
for å stimulere til innovasjon og omstilling. Vi vil også legge ut flere temarapporter skrevet
av Innovasjon Norges eksperter. På bloggen er det mulig å komme med kommentarer og
nye forslag.
Innovasjon Norge vil gjøre bruk av mye av materialet i utarbeidelsen av sin nye strategi, i
fremtidige budsjettinnspill til eiere og oppdragsgivere og når vi deltar i den offentlige
debatten om innovasjon og innovasjonspolitikk. På mange av de problemområdene som
er berørt vil Innovasjon Norge ta initiativ til utvikling av konkrete forslag til ny
innovasjonspolitikk. Vi tror også mange andre aktører vil kunne gjøre bruk av tenkningen
og forslagene i sitt arbeide.
Denne rapporten består av to ulike typer analyse:
1) I deler av teksten presenterer vi Innovasjon Norges syn på norsk økonomi, store
utfordringer, omstillingsbehov og mulige konsekvenser av dette. Dette er
Innovasjon Norges analyse og de andre deltakerne i drømmeløfts-prosessen skal
ikke gjøres ansvarlig for denne.
2) Samtidig presenterer vi tankene og forslagene til mange av de bedriftene,
institusjonene og enkeltmenneskene som har deltatt i arbeidet. Drømmeløftet er
først og fremst deres arena, og de fortjener å bli sett og hørt. Innovasjon Norge er
ikke nødvendigvis enig i alt det som er sagt og alt det som er foreslått, men vi vil
nøye vurdere alle forslag og videreutvikle flere i samspill med ulike aktører. Vi
håper de andre aktørene i norsk innovasjonspolitikk vil gjøre det samme.
Vi vil takke alle dem som har bidratt til Drømmeløftet: arrangører, deltakere, de som har
sendt inn skriftlige bidrag og de som har kontaktet oss på annen måte med forslag og ideer.
Det er utrolig mye spennende å ta tak i her!
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Innovasjonstalen 2015
Innovasjonstalen er administrerende direktør i Innovasjon Norges årlige tale om
innovasjonspolitiske utfordringer. Årets tale ble holdt den 21. mai 2015, samme dag
som denne rapporten ble publisert.
Kjære ministre, politikere, oppdragsgivere, næringslivsledere, gründere,
interesseorganisasjoner, media og ikke minst; neste generasjon nyskapere og
endringsagenter!
I 2013 introduserte Gunn Ovesen Norges første innovasjonstale med følgende ord:
«Jeg lover å gi Norge en dag hvert år der innovasjonsfokuset er viktigere enn alt annet.
Statsministeren har sin nyttårstale. Sentralbanksjefen har sin årstale. Jeg vil holde landets
innovasjonstale, hvert år. Jeg kommer til å starte med å beskrive situasjonen slik jeg ser
den, og peke på noen helt sentrale utfordringer for Norge. Så vil jeg legge fram mine
forslag til å løse noen av de utfordringene vi står overfor.»
- og fra da ble Innovasjonstalen etablert, en viktig arv vi tar med oss videre.
Statsministeren og sentralbanksjefen var samstemte i sine årstaler:
«Landet vårt går fra særstilling til omstilling. Vi må bli bedre på å skape nytt. Vi må ruste
Norge for fremtiden. Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape et bedre og
grønnere samfunn.» Og NHO sjefen satte perspektivet på sin årskonferanse: «Utviklingen
av Norge handler om å ruste oss for verdensmesterskap, ikke kretsmesterskap.»
Nettopp!
Ja, mulighetene for Norge fremover er store, men skal vi klare å skape mer nytt, å ruste
Norge for fremtiden, å lede – ikke bare delta i fremtidens verdensmesterskap, ja da er det
på tide å legge inn et nytt gir, nå.
I 2014 kom alvoret. Norge fikk en økonomisk wake-up call. Olje- og gassprisen ble halvert.
Dette var også året da trusselen om klimaskiftet ble tatt på alvor av de fleste. President
Obama og president Xi Jinping signerte en historisk avtale om reduserte utslipp.
I en verden som står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer gir det mening å
styrke norsk næringslivs mulighet til å bidra med løsninger på disse problemene. Store
utfordringer representerer store markeder.
2014 ble også året hvor hele landet forstod hvor sårbar norsk økonomi er, og behovet for
en grønn omlegging engasjerte langt utover de klassiske naturvernmiljøene. Men vi må
ikke glemme oljens betydning for utviklingen av Norges posisjon og velstand. Vi må også
klare å ha to tanker i hodet samtidig, sameksistens av det nye og det gamle, som blir
fundamentet for det nye.
Og vi vet vi må ha flere ben å stå på fremover; vi må legge om den klassiske økonomiske
veksten i en mer bærekraftig retning; vi må reformere våre kostbare velferdsordninger; vi
kan ikke ta norsk levestandard for gitt eller tro at det offentlige fortsetter å bli finansiert av
en utømmelig pengekilde. Etter 40 år med velstand er det vi, Norge, som må endre fokus
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fremover, alle sammen, fra «dette har jeg krav på» til «dette kan jeg bidra med», «klare meg
uten», eller minimum, «ikke ta for gitt».
Og la meg starte med å bekrefte en ting, etter ni måneders reise i inn- og utland, etter
hundrevis av møter med norske grundere og vekstselskaper: Det er ingenting i veien med
norsk skaperkraft eller vilje til å bidra i omstillingen. Vi har gjort det før og vi skal klare det
denne gangen også. Og det er der man kanskje «ikkje skulle tru at nokon kunne skapa» - at
skaperlysten og viljen er størst.
For norsk skaperkraft er summen av alt vi får til på hvert nes, hvert tun, hver by over hele
landet. Det er summen av denne innsatsen som utgjør vår kollektive produktivitet. Og her
blir det fristende å sitere Gro: «Alt henger sammen med alt.» Det internasjonale markedet,
verden, er ikke opptatt av vår nasjonale fokus på kommunegrenser. De tenker Norge, de
tenker Norden – de tenker kvalitet, integritet, grønt, teknologi, rent, demokrati, et
oppegående og kunnskapsrikt folk og stabilitet.
Men selv er vi fortsatt litt usikre. Må vi legge om giret helt ennå? Kan vi ikke bare fortsette
litt til som før? Det er jo ingen krise, ikke sant? Diskusjonene om hvor lenge vi kan leve av
olja, at det kortsiktig ikke er krise i landet vårt, det blir sekundært fra et
innovasjonsperspektiv. Vi vet vi må skape nye arbeidsplasser, revitalisere eksisterende
primærnæringer, investere for å løfte frem nye næringer, og sikre en annen fordeling av
Norges eksportinntekter i fremtiden. Vi må fornye det offentlige og sørge for en grønnere
vekst. Det er ingen hvilepute at vi ikke er i akutt krise akkurat nå, det er en fantastisk
mulighet for å posisjonere landet vårt for et nytt skifte vi vet kommer, på verdensbasis.
Det skiftet, eller megatrenden, blir ofte referert til som den «sjette utviklingsbølge» i
verdensøkonomien – bærekraftbølgen, som følger etter informasjonsteknologi-bølgen og
tidligere økonomiske perioder dominert av andre teknologimessige nyvinninger som
dampkraft , elektrisitet og romfart. Her er Norge svært godt posisjonert og denne
overordnede megatrenden bør være et bærende prinsipp for utviklingen av norsk
innovasjonspolitikk fremover, og den er godt beskrevet i Drømmeløftsrapporten.
Men det er på tide at vi også snakker om innovasjonens mange og krevende ansikter. For
skal vi klare å skape noe nytt, må vi også endre det vi gjør og måten vi gjør ting på.
Innovasjon i sin ytterste forstand representerer også destruksjon -- av det etablerte, av
tradisjoner og kultur. Dette handler om å akseptere at noen må gå foran å ta modige og
vanskelig valg på kort sikt, som vi vil se tilbake på og være stolte av at vi tok. For når vi
historisk skal oppsummere noe som går bra, da blir det ”vi” som tok valget. Det handler
om å ta risiko nå, om å lede i ukjent terreng, om å stille spørsmål til etablerte sannheter og
maktstrukturer for å etablere nye. Det blir ikke enkelt, men helt nødvendig.
Norge er et lite land, med et begrenset antall hoder og marked. Vi kan ikke gjøre alt eller
tro at markedet vil gjøre de rette valgene for oss. Velger du ikke å velge, har du også gjort
et valg. Vi har blitt vant til å tro at vi kan være best i klassen i det aller meste. Vi skal være
mest miljøvennlige, mest distriktsvennlige, ha de beste arbeidsbetingelsene, de beste
velferdsordningene, den korteste arbeidstiden, den lengste ferien og den beste lunsjen. Blir
det automatisk slik også for kommende generasjoner? Nei, da må vi prioritere og vi må la
våre politikere få prioritere for oss. Og de må ha mot til å utfordre oss. Mot til å utfordre
forestillingen om at vi kan være best i alt til enhver tid. Vi skal inn i en reell omstillingsfase
i landet nå, det blir krevende.
Derfor er det så viktig at landets ledere tror på og tør å gjennomføre de grepene som må til
for at vi klarer omstillingen. Innovasjon Norge er optimister på norsk næringslivs vegne.
Norske arbeidstakere er godt utdannede og kreative, vi har mange innovative bedrifter,
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sterke klynger, et velutviklet velferdssystem, et avansert virkemiddelapparat, fred og sosial
stabilitet. Det vi må få på plass nå, er en klar strategi og retning for hvor vi ønsker å gå,
hva det vil koste oss og hvordan vi skal nå de målene vi setter oss.
Vi mener at norsk næringsliv, generelt sett, er innovativt, i den forstand at bedriftene viser
stor evne til å gjøre ting på nye måter for å nå de målene de setter seg. Vi vet at det finnes
innovasjonsstatistikk som kan tolkes i en annen retning. Det gjelder ikke minst EUkommisjonens Innovation Union Scoreboard, en komposittindikator som i 2015-utgaven
fortsatt rangerer Norge som nr. 17 i Europa. SSB, NIFU og andre har vist at denne
indikatoren ikke fanger opp den reelle norske innovasjonsevnen.
Innovasjon Norge samarbeider allerede godt med Statistisk sentralbyrå, Norges
forskningsråd og relevante forskningsmiljøer om den videre utviklingen av den norske
innovasjonsstatistikken. Vi vil ta initiativ til en prosess der vi kan finne nye måter å gi en
mer helhetlig presentasjon av norsk innovasjonsevne – også sammenlignet med andre
land.
Å forstå våre egne forutsetninger og premisser for innovasjon, å ha samme
virkelighetsoppfatning, ”diagnose”, er fundamentet når vi skal velge rett ”medisin”
fremover.
Så hva skal til? Her er våre seks anbefalinger:
1. Vi må prioritere. Vi har et stort behov for å bygge nye landslag der Norge allerede
har komparative fortrinn internasjonalt. I flere og flere land dreier
innovasjonspolitikken mot store utfordringer de har forutsetninger for å møte. Dit
må vi også fremover. EU gjør det med sitt giga-program Horisont 2020. Danmark
gjør det gjennom sin innovasjonsstrategi. Vi bør også satse på områder der Norge
har den kompetansen som skal til for å gjøre en forskjell. Vi er godt skodd til å
være en viktig leverandør til løsninger på de syv samfunnsutfordringene EU har
definert, herunder blant annet helse, bærekraftig matproduksjon, ren energi, og
effektiv ressursbruk.
For det er ingen konflikt mellom generelt gode rammebetingelser og målrettede
virkemidler. Langtidsplanen for forskning identifiserer fem tematiske satsinger, det
bør også gjenspeiles når og hvis vi ønsker å kommersialisere våre
forskningsresultater, som handler om å omsette ny kunnskap til nye bedrifter,
arbeidsplasser og næringer.
Vi må investere mer, men kanskje viktigst; innovere mer i dagens
rammebetingelser for å gjøre våre tradisjonelle industrier grønne og fornybare, og
for å attrahere internasjonale investeringer til Norge.
Og vi må ta utgangspunkt i vårt internasjonale omdømme som vektlegger av
bærekraftige og miljømessige forhold. Dette gjelder vår posisjon innen maritim
sektor. Og vi har den kompetansen som trengs til å gi verden ren energi. Vi har de
beste forutsetningene fra landbruk- og marin sektor for å lykkes med å posisjonere
oss i den nye bioøkonomien. Vi kan bygge nye næringer rundt velferdsteknologi,
medisin, finans og utdanningsteknologi.
2. Ja, vi må satse på oppstart av helt nye bedrifter og aldri før har
entreprenørskapslysten vært større i Norge! Andelen som mener entreprenørskap
gir høy status har steget fra 59 til 83 prosent i perioden 2003-2014.
Omstillingssituasjoner er ofte ensbetydende med Klondike tilstander for grundere.
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Men vi må også hjelpe de eksisterende bedriftene – og de store. Vi har få av de
store, men de er viktige lokomotiver for de små og representerer eksportinntekter
og arbeidsplasser med stort vekstpotensial. Vi må klare begge deler: å utvikle de
store og å etablere flere små, samtidig som vi får flere av de små til å vokse.
Det er vår største utfordring – det etableres for mange enkeltmannsselskaper uten
vekstpotensial eller ambisjoner for annet enn å dekke egen lønn. Vi skal også ha
rom for dem, men vi må ha flere vekstkraftige selskaper her til lands, styrke våre
etablerte klynger og opprette nye klynger for å profesjonalisere og realisere
vekstpotensialet i næringer som består av mange små aktører. Samarbeid er den
nye konkurransekraften.
3. Vi må innovere og omstille mer i det offentlige. Den offentlige innkjøpskraften
representerer rundt 400 milliarder årlig. Den kan benyttes til å skape innovasjon i
samspill med private leverandørbedrifter. Vi har et skrikende behov for å omstille
og innovere våre offentlige tjenester. Ifølge nasjonalregnskapet økte andelen
offentlige årsverk fra under 17 prosent i 1970 til nesten 29 prosent i 2013, i rene tall
blir det fra 250 000 til 700 000 årsverk.
Utviklingen i offentlige årsverk er preget av at visse omsorgstjenester som tidligere
ble utført av familiemedlemmer, i økende grad har blitt overtatt av kommunale
tilbud. I tillegg har alderssammensetningen og medisinsk utvikling ført til at
behovet for omsorgs- og sykehustjenester har steget. Den fremtidige utviklingen i
offentlig forvaltnings størrelse avhenger i hovedsak av hvorvidt den store økningen
i disse tjenestene vil fortsette og ikke minst hvor innovative vi er i
videreutviklingen av tjenestene.
Her kommer behovet for et stort løft av digital kompetanse inn. Teknologiens rolle
i utviklingen av innovasjonsgraden av offentlige tjenester fremover, må ikke
undervurderes - og det må ikke settes likhetstegn med innkjøp av nye teknologiske
løsninger når vi snakker om digitalisering i det offentlige - det handler først og
fremst om forståelsen for kravet til endring og innovasjon i eksisterende
arbeidsprosesser, samarbeidskultur og kompetansebehov for å være relevant for
sine kunder og brukere.
4. Vi må synliggjøre, tilgjengeliggjøre og ikke minst forenkle alt vi allerede har av
offentlige tilbud til dem som vil skape og endre. (-- og det er mye, fra kommunenes
førstelinjetjeneste til næringshager, inkubatorer, etableringsstipend, Skattefunn).
NFD er allerede i gang med dette arbeidet. Og det er helt nødvendig.
Også må vi slutte å tro at løsningen på alt er mer tilførsel av kapital alene. Det
handler mer om omdisponering og innretning av allerede tilgjengelig kapital i
Norge, til å støtte opp under det næringslivet og bygge de arbeidsplassene vi vil ha
og skal leve av fremover.
Og det handler om en kulturendring der stoltheten vår ikke bare går på å forske
frem de gode ideene, å vinne priser for fremragende tanker - vi må bygge en større
stolthet rundt evnen til å kapitalisere på de kloke hodene, til å konkurrere
internasjonalt, med norske løsninger, kunnskap og produkter.
Og – vi må bli mer markedsorienterte. Vi har en tendens til å utvikle produkter og
løsninger som det viser seg at ikke har livets rett når produktet ferdig og jakten på
kunden starter. Da er det for seint. Den krevende kunden må være med fra dag 1.
Hovedårsaken til at selskaper går konkurs, både ute og hjemme, er mangel på
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kunder, mangel på inntekter og marked.
5. Vi må nyttiggjøre oss av all arbeidskapasitet i landet. Arbeidsledigheten vår er
fortsatt lav, men den øker og vil øke. Vi må få flere av dem som faller utenfor inn i
arbeidslivet. Økt forståelse og satsning på sosialt entreprenørskap er en del av
denne løsningen. Sosialt entreprenørskap befinner seg i et overlappingsfelt mellom
offentlig, frivillig og privat sektor. Disse gründerne, eller ekstraprenører som de
også kalles, adresserer uløste oppgaver innenfor blant annet skole(barn og unge),
helse og velferdstjenester (uutnyttede ressurser, de som faller utenfor, syke, eldre),
men også innenfor miljø og kultur. Bærekraft og skalerbarhet er like viktig her som
i rent kommersielle bedriftsetableringer, og de har det samme potensial for vekst
internasjonalt.
Og for neste generasjons gründere handler det ikke bare om å gjøre ei kortsiktig
”kule”. Vi ser en klar trend og fremvekst av sosiale entreprenører, som ser og er
drevet av et uløst problem eller en utsatt målgruppe, i sin næring, i sin kommune, i
sitt nærområde og bestemmer seg for å bli en aktiv del av løsningen. Vi trenger
flere slike entreprenører i møtet med de samfunns- og miljøproblemene vi står
overfor akkurat nå. Innovasjon Norge har kun unntaksvis viet dette området
oppmerksomhet, og økt effekt vil ha stor betydning både for samfunn og for
næringsutvikling. Vi vil derfor i 2015 se på hvordan vi kan etablere en tydeligere
satsing for sosialt entreprenørskap.
6. Omstillingen vi står ovenfor krever først og fremst modig lederskap, hos våre
politikere, bedriftsledere, partssamarbeidsaktører -- hos hele folket. NHO sjefen sa
det på følgende måte i sin årstale: «faren ved å blande fornuft og følelser er at vi lar
være å gjennomføre ting vi egentlig er enige om. Vi må la politikerne forvalte den
tilliten vi har gitt dem ved urnene – også når det innebærer å skjære gjennom for
fellesskapets beste». Og det betyr å ta ekstra upopulære valg, å la våre politikere
kompromisse mer enn vi er vant til – for det må til.
I dag presenterer vi resultatene av mobiliseringsarbeidet Drømmeløftet. Her vil vi formidle
hundrevis av innspill og forslag fra over 80 ulike arrangement fra samtlige næringer i innog utland som politikerne kan vurdere og debattere fremover. Vi vil presentere vår analyse
av nåsituasjonen i landet vårt. Vi vil dele resultatene av vår egen endringsprosess som
handler om å rigge oss best mulig mot morgendagens oppgaver og våre kunders klare
ønsker og behov. Og vi har laget en hyllest til våre forfedre- og mødre, og oppsummerer
150 års historie, for ikke å glemme betydningen av norsk virkemiddelapparat i utviklingen
av norsk arbeidsliv og næringsliv. Vi har startet reisen, dere skal få måle oss hvert år. Vi
har en ambisjon: å bli en uvurderlig aktør i arbeidet med å gå fra særstilling til omstilling.
Vi i Innovasjon Norge har lagt inn et nytt gir. Vi lover å bidra med alt vi kan, alt vi er og
kan bli for norsk næringsliv fremover. For Norge har den kompetansen og forutsetningene
som skal til for å klare omstillingen, for å gjøre en forskjell, også utover egne landegrenser
- og vi er med hele veien! Vi skal heie høylytt på våre kunder, for de representerer den lille
prosentandelen av norsk befolkning som tør å gå foran, som er så naive at de tror de kan
endre verden med sine løsninger og produkter.
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Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det
Utfordringer og muligheter
Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store globale utfordringer,
spesielt innenfor miljø og klima, men også på de sosiale, politiske og økonomiske
områdene. Noe må gjøres om vi skal unngå en klimakatastrofe, og et av virkemidlene her
vil bli ren energi. Næringslivet har kompetanse som kan brukes i møtet med slike
utfordringer.
Norge har en egen utfordring. Selv om olje- og gassalderen på ingen måte er over, må vi
redusere vår avhengighet av petroleum. Vi har en strukturutfordring. Det vil være behov
for en målrettet politikk for utviklingen av morgendagens næringsliv.
Fallet i olje- og gassprisene har vært en vekker. De store oljeselskapene sier opp folk, og
underleverandørene merker presset. Dette slår nå ut på målingene, som viser den største
økningen i arbeidsledige siden finanskrisen i 2009. Nedgangen i inntektene fra Nordsjøen
vil spre seg over i resten av økonomien, først i form av sviktende investeringer og redusert
aktivitet i olje- og gassrelatert virksomhet, og senere også i andre deler av
fastlandsøkonomien. Sjansene er store for at vi vil få økende arbeidsledighet. Lavere
skatteinntekter kan gi kutt i offentlige budsjetter ut over det oljefondet kan demme opp for
og slik bidra til en ytterligere svekkelse av økonomi og velferd. Dette er den typen ond
sirkel vi alle gjerne vil unngå.
Det kan være et godt stykke fram til en konjunkturell krise og depresjon i Norge ennå. Og
vi er heldigvis godt rustet mot en slik krise skulle den komme. Vi har en rekke sosiale og
politiske institusjoner og samfunnskontrakter som vil hjelpe oss, slik som
trepartssamarbeidet, gode sosiale sikkerhetsnett, pensjonsfondet og handlingsregelen.
Selv om førstelinjeforsvaret, pengepolitikken, i stor grad er utnyttet, er det ikke nødvendig
å lansere store finanspolitiske tiltakspakker som massive skatteletter eller subsidier. Det vil
ikke være smart, hvis man ønsker seg en målrettet omstilling av norsk økonomi. Det som
imidlertid vil være smart, er å lytte til råd fra næringslivet om hvordan det best kan
omstille seg og utnytte nye muligheter. Omstilling må til. Det får ikke hjelpe at vi allerede
er sent ute. Vi må få opp mer konkurranseutsatt industri og tjenesteyting som ikke er
oljeavhengig.
Litt banalt kan vi si at Norge over tid må eksportere nok til at vi har råd til å kjøpe de
varene og tjenestene vi trenger fra utlandet. Vi trenger altså næringsaktivitet som kan være
med på å erstatte nedgangen i olje- og eksportinntektene. Det er lettere sagt enn gjort,
ettersom eksportinntektene her har vært så enormt store. Nå vil det fortsatt være rom for
leveranser til utenlandsk olje- og gassindustri (40% av totalomsetningen fra
leverandørindustrien er eksport), 1 men om den globale etterspørselen etter olje og gass går
ned er heller ikke det til stor hjelp over tid. Sannsynligvis er det ikke ett produkt eller en
næring som kan bli "den nye oljen". Vi trenger flere ben å stå på.
Det er dette som får statsministeren til å understreke behovet for omstilling: De store
globale og sosiale utfordringene og vår egen petroleumsavhengighet. Hun mener mye av
løsningen ligger i innovasjon. Innovasjon Norge er enig. 2 Vi trenger både nye varer og
tjenester som kan konkurrere på verdensmarkedene og den eksisterende produksjonen må
bli mer produktiv: Bedriftene må produsere mer for mindre, og det gjelder både varer og
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tjenester. Men det er heller ikke nok. De må gi det de selger en merverdi i form av kvalitet
og relevans. De må bli mestre i markedsføring, salg, design og forretningsutvikling.
Vi trenger derfor målrettede tiltak gjennom de eksisterende institusjonene for å øke
næringslivets omstillingsevne og omstillingstakt, herunder økt innsats for innovasjon,
utdanning og forskning for å legge til rette for en omstrukturering og utvikling av
konkurranseutsatt industri og tjenesteytende sektor.

Norsk næringsliv er meget innovativt
Den gode nyheten er at norsk næringsliv er blant verdens beste på innovasjon, omstilling
og produktivitetsøkning. Og i Innovasjon Norge holder vi fast på denne diagnosen.
Internasjonale rankinger som Innovation Union Scoreboard legger alt for stor vekt på
forskning og alt for lite vekt på innovasjon og læring i bedriftene (mer om det under).
Fastlandsnæringene har for eksempel stått overfor store utfordringer som følge av
lønnspresset fra Nordsjøen og innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi. Når så mange
har klart dette er det fordi de blant annet har økt produktiviteten gjennom bruk av ny
teknologi, nye forretningsmodeller og utforsking av nye markeder -- kort sagt: ved å gjøre
ting på nye måter. Og det er selve innbegrepet av innovasjon.
Lønnspresset har ført til kontinuerlig omstilling i industrien siden 80-tallet. Nå må resten
av næringslivet også effektiviseres, samtidig som bedrifter og mennesker i oljerelaterte
næringer må søke nye muligheter.
For fastlandsnæringene gir faktisk nedgangen i olje- og gassinvesteringene i Nordsjøen
visse fordeler: Det blir frigjort kompetent arbeidskraft som kan brukes andre steder, og
denne arbeidskraften er ofte også billigere enn før. En svekket kronekurs er også med på å
hjelpe konkurranseutsatt næringsliv, selv om den gir utfordringer for dem som lever av
import.
Videre har vi et høyt utdanningsnivå og et godt utbygget velferdssystem som reduserer
risiko og gir folk rom for å ta sjanser. Det er lite korrupsjon og folk har tillit til
myndighetene. Mye tyder også på at vi har en kultur som bringer frem uavhengige og
selvdrevne individer, med stor evne til problemløsning (og trass!). Det er akkurat det vi
trenger for å forsterke vår nyskaperkultur.

Omstillingen representerer nye markedsmuligheter innenfor bærekraft
Innovasjon Norge mener vi må se på de utfordringene vi står overfor mer som muligheter
enn problemer og utgiftsposter. Den som kan bidra til en løsning på velferdsutfordringene
som følger med eldrebølgen, vil kunne finne markeder i hele verden. Klimakrisen er til
syvende og sist en energikrise, og den som kan komme med varer, tjenester og
systemkunnskap som kan bidra til å redusere avhengigheten av fossilt brennstoff vil kunne
dominere den neste fasen i verdens energiproduksjon.
Den gode nyheten er at Norge allerede har kompetanse som er relevant for slike
utfordringer. Vi har et vel utbygget velferdssystem og til dels meget gode helsetjenester.
Men vi må knekke koden for økt samspill mellom offentlig og privat sektor for å gjøre
denne kunnskapen mer markedsrelevant.
Vi har svært mye kunnskap innenfor energi, både på petroleumssiden og innenfor
vannkraft, kompetanse som kan brukes i utviklingen av nye løsninger for produksjon og
transport av ren energi. Vi har vært gode på skip i flere tusen år. Det er svært lite som
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tilsier at ikke den kompetansen kan brukes til å bygge nye, energieffektive og utslippsfrie
skip. Etter hvert som folk begynner å føle klimaskiftet på kroppen vil kravene om slike
løsninger bli sterkere og sterkere.
Innovasjon Norge ønsker å rette inn mer av innsatsen mot bærekraftige prosjekter i vid
forstand og grønn næringsutvikling i snevrere forstand. Vi ser store muligheter for grønn
vekst innenfor områder som hav, skog, landbruk og energi.
Det betyr ikke at alt står bra til. Produktivitetsøkningen er ikke så bra som den har vært.
For mange bedrifter sliter med markedsinnsikt. Og selv om innovasjonsevnen er høy i
norsk næringsliv, viser SSBs Innovasjonsundersøkelse en jevn nedgang i produkt- og
prosessinnovasjon siden 2001.

Vi må innse behovet for en strategisk næringspolitikk fremover
Det offentlige har alltid spilt en viktig rolle i utviklingen av norsk næringslivs
innovasjonsevne. Norge satset tidlig på en allmennutdanning. Offentlige investeringer i
infrastruktur bidro til utviklingen av kompetanse innenfor bygg og anlegg. Myndighetene
har bidratt til utviklingen av en ganske unik instituttsektor som har hjulpet både private og
offentlige bedrifter med kunnskap og kontakter.
Det er faktisk et ganske godt samsvar mellom tilbudene innenfor høyere utdanning og
norsk næringslivsstruktur. Dette skyldes delvis studentenes pragmatiske studievalg, men
også at myndighetene har prioritert utdanningstilbud på områder der norsk næringsliv har
hatt muligheter for å lykkes.
Det har også vært gjort en rekke andre strategiske valg for å styrke deler av norsk
næringsliv som politikerne har ment har stor nasjonal og strategisk betydning. Dette
gjelder ikke bare støtten til landbruket, men også gunstige rammebetingelser for
handelsflåten og petroleumssektoren. Det faktum at vi fikk en sterk norsk
petroleumsnæring skyldtes klare politiske valg og prioriteringer.
Det blir derfor noe kunstig å si at man i næringspolitikken ikke skal velge vinnere, eller at
næringslivet alltid vil komme frem til nyttige løsninger helt av seg selv, uten noen form for
offentlig inngripen. Samspillet mellom offentlig og privat sektor er allerede så sterkt at det
å ikke ta strategiske valg på dette også er et valg: en støtte til dagens næringslivsstruktur og
gårsdagens løsninger.
Statsministerens fokus på store utfordringer krever etter Innovasjon Norges mening at man
også gjør bevisste strategiske valg innenfor nærings- og innovasjonspolitikken som kan
omstille næringslivet i ønsket retning. Vi tolker den brede støtten vår egen
miljøteknologiordning har fått, og den økte støtten til forskning for en bærekraftig fremtid,
som tegn på en slik politisk vilje.
Når Innovasjon Norge ønsker en mer strategisk innretning av innovasjonspolitikken, er
poenget å identifisere konkrete utfordringer som krever løsninger. Det må være opp til
næringslivet – alene eller i samarbeid med andre aktører – å komme opp med løsningene.
Vi er et lite land, vi skal konkurrere på en beintøff internasjonal arena, vi må prioritere
fremover. Vi må tørre å ha en uttalt fokus på de områdene Norge allerede har
konkurransefortrinn, og vi må tørre å bygge opp under nye bransjer, næringer eller
bestemte teknologier som trenger fokus og større innsats.
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Vi vil på ingen måte undervurdere hvor krevende en slik strategisk innrettet
innovasjonspolitikk kan være. Hverken Innovasjon Norge, våre søsterorganisasjoner eller
departementsnivået er satt opp på en slik måte at en helhetlig, utfordringsorientert,
innovasjonspolitikk kommer naturlig. Fremfor alt har vi vel problemer med å løsrive oss
fra vel etablerte sektorinteresser og mer kortsiktige behov.
Vi vet dessuten mer om de vel etablerte næringene, deres evner og deres behov, enn vi vet
om nye aktiviteter. Nye utfordringer krever mer av oss. Vi er ikke like gode til å ta ulike
fremtidsscenarier med i betraktning. Innovasjon Norge har et ønske om å styrke vår
kompetanse på dette området.
Det er imidlertid grunn til å understreke at omstilling og innovasjon alltid fører med seg
risiko. Vi kan ikke forutsi fremtiden. Vi kan bare komme med mer eller mindre
velbegrunnede scenarier for hva som kan komme til å skje, og forberede oss på dem.

Vi må fokusere på revitalisering av det etablerte og bygge et større mangfold på
samme tid
Noen vil her innvende at slike strategiske valg vil stoppe fremveksten av de uforutsette
ideene og de varene og tjenestene ingen hadde tenkt på. Og når man prioriterer noe
fremfor noe annet, minker sjansene for at dette ”andre” gir opphav til radikale
innovasjoner.
Men et lite land med fem millioner innbyggere kan ikke gjøre alt. Det gir derfor mening å
fokusere på en del utvalgte områder. Det har vi alltid gjort i Norge og de aller fleste
lønnsomme innovasjonene våre har vokst frem på områder der vi har hatt sterke klynger
og lange fagtradisjoner. Etablert er på ingen måte det samme som ”ikke innovativ”.
Det betyr ikke at vi ikke skal ha mer generelle virkemidler, virkemidler som bidrar til å
stimulere til innovasjon mer generelt, uavhengig av teknologi, bransje eller sektor. Vi har
allerede flere verktøy av denne typen, i Innovasjon Norge og i søsterorganisasjonene. Til
disse hører blant annet Skattefunn, etablererstipend, såkornfond og lån. Hvis vi ønsker å
øke effekten av disse og sikre mer innovasjon i norsk næringsliv, er det flere grep vi kan ta:
Vi kan tillate økt risiko. Økt risiko vil føre til større tap for de finansieringsordningene det
gjelder, men en viktig begrunnelse for disse ordningene er da også at man skal kompensere
for markedssvikt. Det vil si: Det offentlige kan bidra med støtte der de private aktørene av
forskjellige grunner ikke tør å investere -- i hvert fall ikke alene.
Generelt er det godt med kapital i Norge, men investorene foretrekker å investere på
områder der de har dybdekompetanse -- slik som for eksempel olje og gass eller eiendom -og det er ikke nødvendigvis alltid der det nye næringslivet springer ut. Vi ser at det er
vanskelig selv for lovende gründere å få tilgang til investeringsmidler i tidlig fase og når
deres varer eller tjenester skal introduseres på markedet. Det er alvorlig dersom selv ikke
lovende gründere klarer å markedsføre seg og fremskaffe kompetent kapital som gir økt
markedsinnsikt og annen kompetanse de mangler skal de klare å vokse.
Det bør imidlertid understrekes at det skal være en viss mangel på kapital. Hvis alle får er
ikke terskelen høy nok og samfunnet ender opp med å bruke midler på prosjekter som ikke
har livets rett eller som burde vært finansiert på andre måter.
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Vi trenger flere vekstbedrifter
Hvis gründere skal ha en stor effekt på omstillingen i norsk økonomi, må vi få flere av dem
til å vokse. Det er ikke noe galt i små bedrifter. De fleste har vært små en gang. Og de
bidrar til sysselsetting, verdiskaping og skatteinntekter for stat og kommune. Men hvis noe
av målet skal være å kompensere for fallet i oljeinntektene, trenger vi flere bedrifter med en
størrelse som gjør det mulig å satse på mer omfattende og langsiktig innovasjon, herunder
også bedrifter som kan drive med forskning -- alene eller i samarbeid med andre.
I en liten og velutviklet økonomi som vår vil vi finne vekst der det er et tilstrekkelig
verdiskapingspotensial til å møte kravene et høyt lønns- og velferdsnivå stiller. Slike
muligheter finner man kun i høyt spesialiserte nisjer som kan finne veien til globale
verdikjeder, om man ser bort fra naturlige skjermede næringer med begrenset konkurranse
som derfor kan prise seg høyt. Da bør de delene av næringslivet som får størst
oppmerksomhet fra det offentlige være avansert kunnskapsbasert industri, profesjonelle
tjenester og produsenter av muliggjørende teknologier som morgendagens næringsliv og
samfunn trenger. Dette er ofte svært risikofylt og krever store investeringer både hjemme
og ute i markedene. Det er her vi kan utgjøre en avgjørende forskjell.
Mye kan også oppnås ved å få allerede etablerte småbedrifter til å øke ambisjonene. Det er
mindre risikofylt å gå fra 15 til 30 ansatte enn fra 0 til 15. Vi vil vurdere om det ikke er på
tide å foreta en større satsing på intraprenørskap, de større bedriftenes parallell til
entreprenørskap. Som nevnt legger norsk kultur til rette for selvstendig problemløsning og
læring, men det kan fortsatt være behov for grep som hjelper kreative og kunnskapsrike
medarbeidere til å komme frem med gode ideer og nye løsninger.
I noen tilfeller vil intraprenørenes innovasjoner ligge så lang utenfor bedriftens alminnelige
virkeområde at ledelsen putter dem i en skuff. Vi bør se på om ikke virkemiddelapparatet
kan være med på å få disse ideene ut av skuffene og ut på markedet gjennom – for
eksempel -- etableringer av nye spinn-off bedrifter.
Bedriftene kan også vokse om de utvikler nye forretningsområder utenfor dagens
kjernevirksomhet. Skal de få til det må flere av dem innovere på tvers av etablerte
verdikjeder. De kan, for eksempel, ta teknologi og kompetanse utviklet i olje- og
gassektoren for å få frem nye løsninger i andre deler av næringslivet. Bedriftene må ut av
sin komfortsone, med det det medfører av høyere risiko. Virkemiddelapparatet kan være
med på å redusere noe av denne risikoen og med det stimulere til mer innovasjon i norsk
næringsliv.

I klynger og samarbeid ligger den største konkurransekraften
Summen av hva de enkelte bedriftene gjør er ikke nødvendigvis det samfunnet trenger,
selv om hver og en av bedriftene tjener penger. Det er heller ikke sikkert summen av
nåværende næringsaktivitet er det Norges fremtidige næringsliv trenger mest heller.
Bedriftene er av naturlige grunner mer opptatt av sin egen suksess enn helsetilstanden til
den næringsklyngen de er en del av, eller de kunnskapsnettverkene de trekker veksler på.
I et samfunn med mange småbedrifter og få store lokomotiver, må bedrifter samarbeide –
både for å lykkes internasjonalt, for å innovere og for å kunne ha troverdig og langsiktig
dialog og samarbeid med forsknings og kompetansemiljøer.
Næringsklyngene er også viktige fordi de er med på å styrke samspillet mellom store og
små, internasjonale og regionale, mellom etablert næringsliv og grundere. Da er det lettere
å få til modige cross-over løsninger og teknologioverføring fra en næring til en annen. Dette
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skjer allerede i dag, men kan forsterkes, slik som for eksempel gjennom koblingen mellom
big data og kreftforskning
Dette er grunnen til at vi mener det er så stort behov for å satse på bedriftsnettverk og
næringsklynger. Dette gjelder ikke bare de verktøyene Innovasjon Norges har ansvar eller
medansvar for -- herunder Arena og NCE -- men også andre tiltak som kan binde bedrifter
sammen, som næringshagene til SIVA, eller som kobler bedrifter og
forskningsinstitusjoner, som i sentrene for forskningsdrevet innovasjon.

Et nasjonalt krafttak for markedsforståelse
I det hele tatt er det et sentralt problem for mange av våre kunder at de er for fokusert på
den gode ideen eller den tekniske siden av produktet og litt for lite opptatt av
samarbeidspartnere og markedet. Det hjelper ikke at du har et godt produkt om det ikke er
noen kjenner til det og som vil kjøpe det.
Innovasjon Norge vil derfor jobbe mer med å støtte bedriftene i deres læringsprosesser. Vi
vil koble dem opp mot andre bedrifter og kunnskapsinstitusjoner, og vi vil utfordre dem på
deres forretningsmodeller, merkevarebygging og strategisk posisjonering.
Startpunktet for mange innovasjoner er en internasjonal kunde som stiller tøffe miljøkrav
eller vil ha høyere ytelse til lavere pris. For å levere må bedriften forstå kundens behov og
samtidig utvikle eller hente inn spisskompetanse fra ledende forskningsmiljøer. Å bygge
skip med stadig bedre ytelse og lavere utslipp uten at prisen øker er innovasjon, ikke
produksjon.

Internasjonalisering – flere norske vekstselskaper internasjonalt og tiltrekke
internasjonale bedrifter til etablering i Norge
Land er ikke bedrifter som konkurrerer med hverandre. At Kina lykkes betyr ikke at norsk
næringsliv vil mislykkes. Igjen gjelder det å se på utfordringer som muligheter. De nye
markedene gir nye muligheter for norsk eksport, men det gjelder å koble norske bedrifter
opp mot de relevante kundene. Det kan være tungt for unge bedrifter å opparbeide seg all
den "tause" kunnskapen som kreves for å lykkes i et annet land, om nå dette gjelder lover
og regler eller kunnskap om kultur og språk.
Vi ser at mange mindre bedrifter lykkes best om de henger seg på en av de større.
Innovasjon Norges utekontorer, alene eller gjennom Team Norway, bidrar også som
døråpnere og kontaktskapere. Vi ønsker nå å se på hvordan denne aktiviteten kan
samkjøres med behovet for nasjonale strategiske prioriteringer.
Det er grunn til å understreke at tilstedeværelse ute, og samarbeidet i EU, ikke bare er et
spørsmål om å skaffe selskapet (og Norge) inntekter. Tilgang på ny kunnskap og nye
forretningsmodeller er like viktig. Gjennom å samarbeide med bedrifter og
kunnskapsinstitusjoner i andre land holder bedriftene og klyngene seg ajour med den siste
utviklingen og får partnere som kan hjelpe dem til å løse de problemene de til enhver tid
står overfor.
Internasjonal eksponering er også med på å øke bedriftenes ambisjoner på markedet. De
må arbeide mer for å øke egen produktivitet, og da blir det lønnsomt å bruke mer tid på
nettverksbygging, kompetanseoppbygging og innovasjon. Med andre ord:
Internasjonalisering gjør bedriftene mer innovative, noe som igjen styrker deres posisjon
på de internasjonale markedene.
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Forskning viser at bedrifter som internasjonaliserer seg, og som investerer ute, ofte også
vokser hjemme. Noen ganger vil også utflagging av produksjon være nødvendig for å sikre
at bedriften overlever. Så lenge bedriften forblir i Norge vil den likevel bidra til
sysselsetting, verdiskaping og kunnskapsutvikling.
Motsatsen til det å få flere norske bedrifter til å lykkes utenlands, er å få flere utenlandske
bedrifter til å etablere seg i Norge og til å investere i Norge. Utenlandsk eierskap er ikke en
trussel så lenge de relevante klyngene har den kompetansen, de kunnskapsinstitusjonene
og de rammebetingelsene som gjør det lønnsomt for det utenlandske selskapet å
opprettholde aktiviteten i Norge. Du kan lett flytte maskiner, men norske hoder er mer
stedbundne. Innovasjon Norge vil intensivere arbeidet for å synliggjøre Norge som en
sterk kunnskapsnasjon med store muligheter for vekst der vi har fortrinn.

Åpne opp for flere mulige nye satsingsområder og større samspill mellom privat og
offentlig sektor
Det er mye treghet i politikken og mye av denne skyldes politikkens sektorinndeling og
institusjonsbaserte silodannelser og virkelighetsforståelser utviklet i og for en annen tid.
Dette gjelder også for Innovasjon Norge. Det er riktignok ikke sant at industrien blir
forfordelt i våre tildelinger, men det er deler av samfunnslivet som ikke er like godt fanget
opp av våre strategier.
Dette gjelder for eksempel de såkalte kreative næringene, som omfatter alt fra design til
kunst og den tilhørende koblingen opp mot formgiving i industrien, underholdning og
spillutvikling. Vi gir støtte til slike bedrifter, men vil gjerne bruke de innspillene vi har fått
gjennom Drømmeløftet til å vurdere nye tiltak på området.
Vi vil også se nærmere på koblingen mellom privat og offentlig sektor. Vi har alt for lett for
å putte næringslivet og offentlig sektor i to separate bokser, der næringslivet skaper
løsninger og det offentlige tar dem i bruk. Sannhetene er at det er mye innovasjon i
offentlig sektor. Det kommer dessuten mye nyskaping ut av samarbeid mellom offentlige
tjenesteleverandører og bedrifter. Innovasjon i og for offentlig sektor er derfor mer enn et
spørsmål om innovative anskaffelser.
Det offentlige har et viktig ansvar for å møte mange av de velferdsutfordringene det norske
samfunnet står overfor – utfordringer som ikke blir mindre om økonomien svekkes som en
følge av redusert mangfold og fallet i olje- og gassprisene. Dette gjelder spesielt på områder
som helse og eldreomsorg.
Men her er det igjen viktig å gjenta argumentet om at enhver utfordring også representerer
en markedsmulighet. Bedrifter som kan levere løsninger og modeller som hjelper norske
omsorgsleverandører til å levere bedre og mer effektive tjenester, vil ha produkter som kan
selges til land med tilsvarende utfordringer.
Innovasjon Norge vil se nærmere på sin rolle i arbeidet for innovasjon i og for offentlig
sektor. Vi bidrar allerede med finansiering av slik innovasjon, men kan kanskje gjøre mer.
Vi drøfter mulige løsninger med institusjoner som Difi, DOGA, Helsedirektoratet og
Husbanken.
Vi ønsker også å se nærmere på det som gjerne kalles samfunnsinnovasjon -- det vil si
innovasjon i næringslivet som har som eksplisitt siktemål å bedre miljø og livskvalitet.
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Hva mener vi med innovasjon?
De store endringene og innovasjon
Det er bred enighet om at Norge og norsk næringsliv må omstille seg for å takle de nye
utfordringene, fra fallet i olje- gassprisene til klimakrise. Historisk vet vi også at en
økonomi som står stille når det gjelder utvikling av kunnskap, teknologi og produkter,
snart sakker akterut, rett og slett fordi resten av verden ikke står stille. Nye konstellasjoner
av kunnskap og ideer skaper nye utfordringer og nye muligheter.
Dette gjelder også for bedrifter som leverer det vi kan kalle varer man alltid vil ha bruk for,
som for eksempel mat og husvære, eller tjenester som utdanning og sykepleie. Andre kan
komme frem til nye måter å levere samme produkt på en raskere, billigere og bedre.
De teknologiske endringene går hånd i hånd med sosiale og kulturelle endringer. Den
industrielle revolusjon og masseproduksjonen ga de vestlige landene overskudd som
senere la grunnlaget for store sosiale reformer. Det moderne velferdssamfunnet ville ikke
ha vært mulig uten et slikt overskudd.
Et godt eksempel på samfunnsomformende teknologi finner vi i internett. Riktignok
bruker vi internett til å utføre oppgaver vi hadde tidligere: email erstatter papirbasert
brevskriving. Men internett har også forandret den måten vi opptrer på, vår læring, vår
kommunikasjon, våre holdninger og våre behov. Selskaper som Amazon, Google, Apple,
Uber, Airbnb og Norwegian har forstått at internett kan være med på å endre de
tradisjonelle spillereglene for å drive forretning. Slike selskaper forstår også at de selv er
samfunnsomformende.
Endringer av denne typen er ikke noe som blir påført samfunnet utenfra. Denne typen
endringer er en integrert del av den moderne økonomien og det moderne samfunnet, noe
som vokser ut av samspillet mellom næringsliv, politikk, kultur, forskning og teknologi.

Innovasjon som læringsprosess
Å lykkes i en økonomi i kontinuerlig endring kan sammenlignes med å treffe et bevegelig
mål, samtidig som du selv er i bevegelse og mens selve grunnen du står på rører seg. Man
kan bli svimmel av langt mindre. Men bedriftene og for den saksskyld politikken kan ikke
ignorere alle endringene. De må inn i i bedriftenes strategier og handlinger og i
politikkutformingen.
Hvis vi sier at innovasjon er svaret på utfordringen som følger av en verden i kontinuerlig
endring, gir det mening å se på innovasjon som en kontinuerlig læringsprosess som skal
hjelpe aktørene til å takle slik endring. I så fall blir innovasjon det å gjøre ting på nye måter
med den hensikt å oppnå bestemte formål. Samfunnet trenger for eksempel innovasjon
som hjelper oss til å løse klimakrisen. Enkeltbedrifter trenger innovasjon som hjelper dem
til å møte fremtidens markeder eller – noe som kan gi et enda større løft – som hjelper dem
til å definere fremtidens markeder.

Innovasjon som resultat
En slik forståelse av innovasjon står ikke i strid med den definisjonen innovasjonsforskerne
og statistikerne bruker, selv om de fokuserer mer på resultatet av læringen enn selve
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prosessen. OECD definerer innovasjon som en introduksjon av nye eller vesentlig
forbedrede varer, tjenester eller prosesser, nye metoder for markedsføring, eller nye måter
å organisere arbeide på.

OECDs Oslo-manuals definisjon av innovasjon (utdrag) 3
Innovasjon er introduksjon av nye eller vesentlige forbedrede produkter (varer eller tjenester),
eller prosesser, nye metoder for markedsføring, eller nye organisatoriske metoder i
forretningspraksis, arbeidsplassrutiner eller eksterne relasjoner.
Det kan skilles mellom fire typer innovasjon:
Produktinnovasjon
Prosessinnovasjon
Organisasjonsinnovasjon
Markedsinnovasjon
Innovasjonen skal være ny for foretaket; men den må ikke nødvendigvis være ny for markedet.

OECDs definisjon av innovasjon stiller ikke krav om at innovasjonen skal være radikal og
samfunnsomformende. Det holder at den er ny for bedriften. Det gir mening, da målet for
mange bedrifter er i første omgang å overleve og deretter å vokse. De må ikke komme opp
med helt nye konsepter for å nå det målet. Norsk prosessindustri innoverer ofte gjennom
stegvise forbedringer av produksjonsprosessen. Man kjøper inn en ny maskin her, gjør
bruk av en justert metode der. Hver for seg er ikke disse grepene revolusjonære, men
summen av alle disse tiltakene er med på å sikre at bedriften klarer å levere produkter til en
lavere pris og/eller med en høyere kvalitet enn konkurrentene, og det er det som skal til for
å fortsatt være konkurransedyktig.
OECD stiller heller ikke krav om at innovasjonen må lykkes på markedet før produktet
eller arbeidsmåten kan regnes som en innovasjon. Det er flere grunner til det. For det
første er det vanskelig å avgjøre når man skal sette strek og slå fast at denne innovasjonen
aldri nådde markedet. I noen tilfeller kan det ta flere tiår før en ide realiseres i markedet.
Den bedriften som opprinnelig kom opp med ideen behøver ikke en gang eksistere lenger.
For det andre fører selv mislykkede innovasjonsprosesser til læring. Sam Eydes elektriske
kanon nådde aldri markedet, men kunnskapen la grunnlaget for Norsk Hydros
kunstgjødselproduksjon.
I Innovasjon Norge ser vi prosjekter som ikke når sine på forhånd definerte mål, likevel
leder til innovasjon på andre områder. De ansatte bruker erfaringene de har fått til å
komme opp med nye ideer eller ved å bruke kunnskapen til å løse andre problemer i andre
prosjekter. Ettersom denne kunnskapen befinner seg i hodene til dem som deltok i det
første prosjektet, overlever den også konkurser og bedriftsnedleggelser.

Den innovative bedriften - Innovasjon og markedet
Dette betyr ikke at Innovasjon Norge ikke legger vekt på at våre kunder skal arbeide for at
innovasjonen deres skal nå markedet. Tvert imot! Vi gjør svært mye for å få hjelpe dem til
å oppnå målet.
I det øyeblikk OECDs Oslo-manual beveger seg fra definisjonen av innovasjon til
definisjonen av innovative foretak, blir da også resultater og nytte et krav.
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OECDs Oslo-manuals definisjon av innovative foretak (utdrag)
Innovative foretak er foretak som i løpet av de siste tre årene enten har introdusert nye eller
vesentlig endrede varer eller tjenester på markedet, tatt i bruk nye eller vesentlig endrede
prosesser (…), eller gjennomført markeds- eller organisasjonsinnovasjon.

Grunnen til dette kan være at forskerne primært er ute etter å se på hvordan innovative
bedrifter påvirker innovasjonssystemet og økonomien og skal de ha en effekt der, må
innovasjonene deres ha nådd markedet. Det er i det øyeblikket innovasjonen blir tatt i
bruk, når markedet og markedet vil ha dem de virkelig store endringsprosessene skjer.
Når kundene tar innovasjonen i bruk er det også det en form for innovasjon. De gjør ting
på nye måter for å nå bestemte mål. Produktiviteten deres igjen kan gå opp, kvaliteten på
det de leverer kan bli bedre, eller de kan vinne nye markeder med nye produkter.
Innovasjon i én bedrift styrker konkurranseevnen i en annen som igjen kan hjelpe en tredje
bedrift eller organisasjon til å lykkes bedre. Slik spres effekten av innovasjonsprosessene
gjennom samfunnet.

Systemisk eller rettlinjet syn på innovasjon
Innovasjon er ikke en rettlinjet prosess fra hodet til en brilliant entreprenør eller en genial
forsker ut til markedet. Innovasjon er et resultat av komplekse læringsprosesser med en
rekke deltakere, både mennesker og institusjoner. Både mennesker og teknologier flytter
på seg i dette systemet. Det samme gjør ideer og konsepter, og alle disse er med på å endre
den måten vi handler på.
Denne måten å forstå innovasjon på, strider med den mer tradisjonelle ”reservoarmodellen”. I reservoar-modellen ser man på kunnskap og ideer som noe som i en eller
annen forstand ligger utenfor økonomien – en ”eksogen størrelse” for å bruke økonomenes
språk.
Mange ser på universitetene og forskningsinstitusjonene som slike reservoarer. Andre tar
med selskapenes laboratorier og forskningsenheter. Men alle disse «fortellingene» har til
felles er at innovasjon i en viss forstand skjer i en vel definert «boks», og da gjerne en boks
forstått som forskning i snevrere forstand – ikke innovasjon og læring i bred forstand. Da
blir innovasjonsstrategier eller innovasjonspolitikk gjerne (1) et spørsmål om å fylle på
boksen («Mer til FoU i bedriften», «Mer til grunnforsking i UH-sektoren.») og (2) et
spørsmål om hvordan du kan få kunnskapen ut av denne boksen og inn i resten av
bedriften eller ut i samfunnet. Man fokuserer i mindre grad på kundenes behov eller
samfunnets behov.
Reservoar-modellen fører også lett til at man mister viktige sider av læring og innovasjon
av syne. Universitetsforskernes har stor betydning for norsk næringslivs og samfunnslivs
innovasjonsevne, men da ikke nødvendigvis primært gjennom patenter og lisenser.
Utdanningen av studenter som har lært å lære og lært å finne, forstå og gjøre bruk av
forskning er mye viktigere. Her henter bedriftene kandidater som kan gjøre bruk av
avansert kunnskap i problemløsning og produktutvikling.
Vi ser at forskerne også bidrar til bedriftenes innovasjon direkte gjennom personlig
samarbeid og indirekte gjennom konferanser og andre former for kommunikasjon. I
Innovasjon Norge arbeider vi hardt for å øke denne formen for samspill, blant annet
gjennom våre ulike klyngeinitiativ. Gjennom Arena-programmet, Norwegian Centres of
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Expertise og Global Centres of Expertise engasjerer vi også forskningsinsituttene,
markedsnære kunnskapsinstitusjoner med forskere som gjerne forstår næringslivets (og
offentlig sektors) behov. Forskningsrådet gjør det samme gjennom mange av sine
programmer.
Et sentralt poeng her er at forskerne lærer like mye av samarbeidet som bedriftene og de
offentlige institusjonene. Alle er med på innovasjonsprosessen. De er alle, i en eller annen
forstand, eksperter med kunnskap om viktige deler av innovasjonsprosessen.
I det øyeblikket vi frigjør oss fra reservoar-modellen blir det også klarere hvorfor det er så
viktig å rette fokus mot samfunnsutfordringene, slik EU har gjort gjennom Horisont 2020,
slik Norges forskningsråd gjør det i sin nye strategi og slik statsministeren gjør det i sine
taler. Innovasjon er ikke en nøytral maskin som står utenfor samfunnet og utelukkende
produserer gode ideer. Innovasjon kan løse problemer, men innovasjons kan også skape
problemer. Innovasjon ga oss penicillin og computere. Men innovasjon ga oss også
forbrenningsmotoren og kullkraftverkene, kilden til mange av de CO2-utslippene som nå
truer miljø og samfunn. Når det gjelder de offentlige investeringene i forskning og
innovasjon, må dette tas med i betraktning.

SINTEF: Etabler en helhetlig innovasjonspolitikk!
I sitt innspill til Drømmeløftet legger SINTEF frem en rekke policy-anbefalinger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sats på områder hvor Norge har konkurransefortrinn og som kan bidra til å
løse globale samfunnsutfordringer.
Etabler en helhetlig innovasjonspolitikk
Styrk åpne konkurransearenaer
Gi rom for sterke kunnskapsmiljøer som evner å ta samfunnsansvar og
internasjonale lederposisjoner
Styrk internasjonaliseringen av norsk forskning og innovasjon
Forsterk samspillsmodellen
Øk de langsiktige investeringene i forskning og innovasjon
Styrk verdikjeden for kommersialisering av forskningsresultater

Last ned hele innspillet fra SINTEF på drømmeløftet.no.
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Hvordan står det til med norsk økonomi og innovasjonsevne?
Nye utfordringer
2014 ble en vekker for Norge. Olje- og gassprisen ble halvert. Dette skyldtes blant annet
utviklingen av ny teknologi som gjorde det mulig å utvinne olje og gass fra skifer på en
lønnsom måte. Denne utviklingen har gått spesielt fort i USA, der det også er store
reserver av skiferolje og skifergass. De fleste oljeselskapene og – ekspertene – mener nå at
vi må belage oss på en vedvarende lav oljepris, sammenlignet med det vi hadde før 2014.
Bak nedgangen ligger også en økt miljøbevissthet og utviklingen av en mer energieffektiv
teknologi på forbrukssiden. Samtidig har flere og flere har forstått at klimakrisen er alvor,
noe som fører til økt politisk press for å få til store reduksjoner i utslipp av CO2. Vi ser
allerede at nye teknologier for produksjon av ren energi er i ferd med å bli
konkurransedyktige, blant annet som følge av politiske valg gjort i land som Tyskland og
Danmark. På sikt kan slik energiproduksjon komme til å erstatte mye av den fossilbaserte
energiproduksjonen. Det vil også presse olje- og gassprisene nedover.
Investeringene i den norske petroleumsutvinningen var i ferd med å passere en topp i
2014. Selskapene hadde allerede begynt å stramme inn på kostnader før oljeprisen falt. Det
ville ha blitt en enda sterkere nedgang i petroleumsinvesteringene på norsk sokkel, om det
ikke hadde vært for utbyggingsvedtaket for det store Johan Sverdrup feltet tidlig i 2015. I
2015 blir nedgangen anslått til rundt 15 prosent og det er ventet 5-10 prosent ytterligere
nedgang i 2016.
Både produksjonsvolum og investeringsaktiviteten i petroleumsnæringen har passert en
topp. Inntektene vil med dagens priser (knapt 60 USD) falle markert. Dette betyr at denne
sektoren, som både direkte og indirekte har vært vekstmotoren i norsk økonomi i fler tiår
nå, flater ut. Den blir selvfølgelig ikke borte, men veksten må vi finne i andre
konkurranseutsatte næringer.
Et forhold som gjør denne utfordringen ekstra stor for Norge, er at de andre
konkurranseutsatte næringene nå er mindre enn i sammenlignbare land -- i forhold til
totaløkonomien. Nå må bygge på dette «lille» fundamentet og få fram vekstnæringer og
vekstbedrifter med fokus på andre markeder.

Utviklingen i 2014 og utsiktene ved inngangen til 2015
I 2014 økte BNP for Fastlands-Norge fra andre til fjerde kvartal med 1,5 prosent regnet
som årlig rate. For hele 2014 var veksten for Fastlands-Norge 2,3 prosent. Tross fortsatt
vekst, gikk veksttakten ned. Dette på grunn av redusert etterspørsel fra
petroleumsnæringen sammen med en beskjeden utvikling i konsumet til husholdningene.
Fra et gjennomsnitt på 110 amerikanske dollar (USD) per fat fra 2011 og utover til juli
2014, falt oljeprisen via en bunn på 45 USD per fat i januar til rundt 60 USD i begynnelsen
av mars 2015. Den sterkere dollaren og svekkelsen av den norske kronen demper
prisnedgangen noe, men i begynnelsen av mars var den rundt 25 prosent under
gjennomsnittsprisen i 2013, regnet i kroner. Inntektene i petroleumsnæringen vil bli
redusert med rundt 30 prosent fra 2014 og det alene vil gi en reduksjon i
bruttonasjonalproduktet (BNP) på 6 prosent. Det vil få konsekvenser for hele økonomien.
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Oljepris og importveid valutakursindeks 1. Januar 2012 til 16. Mars 2015. Kilder Norges Bank og
Bloomberg. Stigende kurve betyr stigende valutakurs.
Sammenligner man med prognoser gitt før 2014, blir prisnedgang til rundt 60 dollar fatet
likevel ikke spesielt dramatisk. I regjeringens perspektivmelding i 2004 forutsatte de en
oljepris per fat på 30 2003- dollar. Men siden den tid har vi altså vendt oss til høyere
inntekter.
SSB anslår nå at petroleumsinvesteringene faller med 16 prosent i 2015 og 8 prosent i
2016. De påpeker at det meste av produksjonen, og mange av feltene som er under
utvikling, fortsatt vil være lønnsomme. Selv dagens oljepris gir lønnsomhet for en
betydelig olje- og gassproduksjon med tilhørende etterspørsel etter leveranser fra norske
bedrifter, og de i flere tiår fremover. Men vi ser allerede at de store petroleumsselskapene
reduserer etterspørselen etter varer og tjenester fra bedrifter på fastlandet.
SSB regner imidlertid med at andre næringer vil få bedre betingelser de nærmeste fire
årene, og at dette vil lette omstillingen, som følge av redusert aktivitet i
petroleumsnæringen. En lav kronekurs har ført til større eksport fra fastlandsindustrien og
en sterkere dollar har kompensert noe for prisfallet på olje. Tilgangen på kompetent
arbeidskraft til resten av næringslivet har blitt lettere. Renten er på et historisk lavmål og
kan bli enda lavere. Utgangspunktet er derfor ikke så galt.
Norsk næringsliv har alltid vær under omstilling. Den norske mobiliteten i
arbeidsmarkedet har ikke vært lavere enn i andre land de siste tiårene. Det samme gjelder
for endringer i næringsstrukturen. SSB har pekt på at de oljedrevne omstillingene jevnt
over har vært en behagelig prosess der alle involverte har høstet fordeler, blant annet fordi
lønnen og de andre betingelsene har vært bedre i oljerelaterte næringer enn i de jobbene
som ble forlatt. Det å omstille seg i motsatt retning vil neppe gå like lett. En del av dem
som må finne ny jobb vil oppleve redusert inntekt. . Generell lønnsvekst og naturlig
avgang vil dempe effektene av dette i økonomien, spesielt hvis omstillingene kan fordeles
på mange år. Likevel må man regne med motvilje og krav om tiltak for å begrense smerten
som følger med omstillingene.
SSB forventer en økning i investeringene i næringslivet i 2015 sammenlignet med 2014 4.
Bildet i Norges Banks regionale barometer og NHOs økonomibarometer er noe mer
nyansert. De rapporterer om en svak vekst i investeringene blant bedriftene. Samtidig er
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det tegn som tyder på at nedgangen i olje- og gass-sektoren er i ferd med å slå inn i
ledighetstallene og spre seg til deler av metallvareindustrien og tjenestenæringene. 5 6 Flere
av Innovasjon Norges distriktskontorer melder om at nedgangen i etterspørselen etter
varer og tjenester fra selskapene som opererer utaskjærs begynner å få følger for
underleverandører og andre deler av økonomien. En slik nedgang vil slå særlig hardt på
mindre steder med et begrenset arbeidsmarked. Mye av den maritime klyngen er lokalisert
langs kysten, ofte i distriktene. Her er oljeavhengigheten stor.
Innenfor olje- og gassnæringen var den en nedgang på 65 prosent i antallet ledige stillinger
fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015. Det tilsvarende tallet for alle næringene var
en nedgang på fire prosent 7. Arbeidsledigheten har nå økt til 4,1 prosent på landsbasis. 8
Det er rimelig å anta at arbeidsledigheten vil øke ut over dette i tiden fremover. Bedriftene
som deltar i NHOs økonomibarometer 9 forventer en lavere sysselsettingsvekst og NHO
spår en arbeidsledighet på rundt fire prosent 10.
En grunnleggende utfordring er at det ikke-gass-og-olje-relaterte næringslivet ikke fullt ut
kan kompensere for nedgangen i olje- og gass-sektoren. Norge trenger et mer variert
næringsliv. Vi må lete etter nye muligheter på områder som har fordeler av en redusert
oljepris. Slik kan vi bli bedre rustet for en fremtid hvor usikkerhet og store svingninger
preger verden.
Statsministeren har varslet at regjeringen vil arbeide for en politikk som bygger opp under
en omstilling av norsk økonomi rettet mot store utfordringer. Hun har blant annet nevnt
olje- og gassavhengighet, eldrebølge, befolkningsøkning og klimakrise. Innovasjon Norge
vil bidra til denne omstillingsprosessen. 11

Utviklingen i utlandet
Hos Norges handelspartnere tok den økonomiske veksten seg noe opp mot slutten av
2014. Det var også tilfellet for euroområdet, der veksten var meget svak i sommerhalvåret i
2014. Fra 2013 til 2014 var veksten i eurolandene 1,1 prosent. Både Sverige, Storbritannia
og USA hadde vekst på nær 2,5 prosent fra 2013, og veksten holdt seg godt oppe gjennom
2014. Bildet var blandet for de fremvoksende økonomiene, der særlig de store
råvareeksportørene, Brasil og Russland hadde en svak utvikling.
Generelt preges det internasjonale bildet av lav og fallende inflasjon, fall i olje og
råvarepriser, lave og fortsatt fallende renter og svak tiltakende vekst, der USA foreløpig er
relativt alene som betydelig drivkraft. Finansmarkedene er fortsatt en usikkerhetsfaktor
sammen med høy statlig gjeld i de fleste land, noe som begrenser mulighetene for å
stimulere veksten gjennom budsjettpolitikken.
Den lave veksten i Norge vil derfor trolig vare ved. I tillegg følger det lite sysselsetting med
veksten, og mye av den veksten som skjer er gjerne i såkalte lavproduktive næringer. Det
er de som har dårligst lønnsevne.
Selv i USA, som kan vise til økt vekst, ser vi denne utviklingen. Samtidig øker
inntektsforskjellen i verden, noe som representerer et stort sosialt problem. Slike forskjeller
kan også ha negative effekter for investeringsaktiviteten fordi kapitaleierne har økende
vanskeligheter med å finne lønnsomme investeringsprosjekter. De vil i stedet kunne bidra
til «bobler» på eiendomsmarkedet. Vi ser også en økende tendens til politisk uro, både i
land og mellom land.
For norsk næringsliv medfører utviklingen stor usikkerhet. Det ser ikke ut til at vi vil se
den samme veksten som vi hadde før krisen i 2007/2008, i hvert fall ikke med det første.
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Det finnes likevel store muligheter for norsk næringsliv, selv i en verden i stagnasjon. På
mange områder vil det være rom forvekst, og det gjelder derfor å komme frem med varer
og tjenester som svarer på de behovene som er der eller – noe som kanskje er enda bedre –
åpne opp for nye muligheter som skaper nye behov.
Med andre ord: Et innovativt norsk næringsliv kan være med på å hjelpe det norske
samfunnet gjennom omstillingen. Men har de ikke den innovasjonsevnen som skal til vil
vi få store problemer.
Et helt sentralt spørsmål blir derfor: Hvor innovativt er norsk næringsliv, egentlig?

Norsk næringslivs innovasjonsevne
Innovasjon Norge er optimister på norsk næringslivs vegne. Vi tror norsk næringsliv,
generelt sett, er innovativt, i den forstand at bedriftene viser stor evne til å gjøre ting på nye
måter for å nå de målene de setter seg, og at norsk næringsliv ikke ligger mye bak de
landene det er naturlig å sammenligne seg med når det gjelder innovasjonsevne.
Vi vet at det finnes innovasjonsstatistikk som kan tolkes i en annen retning. Det gjelder
ikke minst EU-kommisjonens Innovation Union Scoreboard, en komposittindikator som i
2015-utgaven fortsatt rangerer Norge som nr. 17 i Europa, etter land som Estland og
Slovenia og langt etter innovasjonslederne: Sveits, Sverige, Danmark og Finland.

Fra Innovation Union Scoreboard 2015. 12
Hvis vi ser på andelen innovative foretak som prosentandel av alle foretak, ser vi også at
Norge ligger etter mange av de landene det er naturlig å sammenligne seg med.
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Men samtidig vet vi at Norge er et av de aller rikeste landene i verden. Selv fastlands-BNP
er imponerende og helt på høyde med våre nordiske naboer. Norsk produktivitet er også
verdensledende. 13 Flere internasjonale sammenligninger rangerer Norge som nr. 1.
Det er dette OECD i sin tid kalte The Norwegian Puzzle: 14 Hvordan kan det ha seg at et land
som synes å score lavt på innovasjonsevne gjør det så bra økonomisk? De fleste (inklusive
Innovasjon Norge) er nemlig overbevist om at innovasjon, og med det evne til omstilling,
er selve nøkkelen til en sterk økonomi.

Arbeidsproduktivitet i utvalgte land, målt ved bruttoprodukt i faste priser per timeverk; indeks
1990=100 . Produktiviteten in norsk fastlandsøkonomi er meget sterk. Det faktum at veksten har vært
avtagende etter 2015 betyr ikke at produktivitetsevnen går ned. Vi ser dessuten den samme avtagende
veksten i de fleste industriland. Men avtagende produktivitet betyr at potensialet for ny vekst går ned.
Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 2015. Se også Produktivitetskommisjonen. 15
Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SSB og innovasjonsforskere har drøftet ”den norske
gåten” gjennom flere år nå, og de fleste har vel konkludert med at vi her står overfor et
sammenfall av ulike statistiske og metodiske problemer som til sammen fører til at
Innovation Union Scoreboard undervurderer norsk næringslivs innovasjonsevne.
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Innovasjonsstatistikken har sterkt undervurdert bedriftenes innovasjon
La oss se på innovasjonsstatistikken først. Community Innovation Survey er basert på et
spørreskjema som sendes til bedriftene i de europeiske landene. SSB gjennomfører denne
undersøkelsen i Norge.
I motsetning til de fleste land valgte SSB i sin tid av praktiske grunner å sende bedriftene et
felles spørreskjema for forskning og utvikling på den ene siden og innovasjon på den
andre. Dette kan høres uproblematisk ut, men vi har lenge hatt mistanke om at de
innledende spørsmålene om forskning påvirker respondentenes svar når det gjelder
innovasjon. Med andre ord: De leser ”innovasjon”, men tenker ”forskning” (som er et
langt snevrere begrep).
Det kan også være at et skjema som inneholder spørsmål om forskning vil bli gitt til de i
bedriften som drev med forskning, og dette kan også føre til en underrapportering av
innovasjon. Med andre ord: Respondenten kan bli fristet til å rapportere det som er
identifisert som forskning og utvikling i prosjektplaner og regnskap og ikke all den
nyskapingen som finner sted i bedriften for øvrig.
For å teste dette gjennomførte SSB en mindre undersøkelse med et utvalg av bedrifter.
Disse fikk innovasjonsspørsmålene separat i eget skjema. Avvikene var betydelige. Med
støtte av Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennomførte derfor SSB en fullskala
innovasjonsundersøkelse for perioden 2011 til 2013 med separat spørreskjema for
innovasjon.
Resultatet har vært forbløffende. Bedriftene rapporterer nå mye mer innovasjon. På
enkelte områder kan vi se en fordobling sammenlignet med den gamle undersøkelsen.

Produkt- og/eller prosessinnovasjoner, etter hovednæring og undersøkelse. I 2012-undersøkelsen fikk
bedriftene et felles spørreskjema for forskning og innovasjon. I 2013-undersøkelsen fikk de et separat
skjema for innovasjon. Kilde: SSB
De nye tallene gjør også at norske bedrifter er helt på høyde med næringslivet i de andre
nordiske landene når det gjelder rapportert innovasjon. Land som Sverige, Danmark og
Finland er som kjent helt i tet i Innovation Union Scoreboard. 16
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Typer av innovasjon, etter land og undersøkelse. Den norske undersøkelsen av 2013, med separat
innovasjonskjema, viser at norske bedrifter generelt er like innovative som sine nordiske konkurrenter.
Kilde: SSB
SSB vil i fremtiden bruke den nye metoden, med separate spørreskjema for henholdsvis
forskning og innovasjon. Den siste utgaven av Innovation Union Scoreboard bruker
imidlertid tallene fra den gamle metoden, ikke den nye.
Nå er ikke Innovation Union Scoreboard basert på innovasjonsstatistikken alene. Selv om
de hadde gjort bruk av den nye undersøkelsen ville ikke Norge ha ligget i teten. (En
beregning basert på 2014- utgaven av IUS viste at Norge ville rykke opp til en 13. plass). 17

FoU overvurderes, andre former for læring undervurderes
IUS er en såkalt komposittindikator, der man legger sammen en rekke ulike indikatorer for
å komme frem til et gjennomsnitts-score som skal gi et inntrykk av den gjennomsnittlige
innovasjonsevnen.
Studerer man Innovation Union Scoreboard nærmere vil man se at svært mange av de
underliggende indikatorene, direkte eller indirekte, refererer til forskning og utvikling.
Dette gjelder for eksempel FoU som andel av BNP, antall doktorgradsstudenter, patenter
eller vitenskapelig publisering.
Det norske innovasjonssystemet er preget av næringsaktiviteter der bedrifter investerer
relativt sett mindre i FoU enn det vi finner i for eksempel Sverige eller Sveits. Det betyr
ikke at bedriftene ikke er kunnskapsintensive. De kan ha høyt utdannede ansatte, gjøre
bruk av avansert kunnskap og teknologi utviklet av andre og gjennomføre store endringer i
hvordan de gjør ting, men de driver altså med relativt lite forskning og utvikling, slik dette
er definert av statistikerne.
Det enkleste svaret på hvorfor de ikke bruker mer tid og penger på forskning er at det ofte
at det ikke gir bedriftsøkonomisk mening for dem å gjøre det. Deres konkurrenter i de
samme næringene i andre land gjør gjerne det samme. Norsk næringsliv er dominert av
næringer som investerer relativt lite i FoU som andel av omsetningen uansett hvor de
måtte befinne seg i verden og næringslivet totale FoU-innsats blir derfor lavere.
Begreper som lavteknologisk og høyteknologisk er definert ut fra hvor stor andel av
omsetningen bedriftene bruker på FoU. Ut fra denne definisjonen er selv Statoil en
lavteknologisk bedrift, og sysselsettingen i Statoil teller derfor ikke med i
komposittindikatoren.
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Fra og med 2011 er indikatoren for sysselsetting i høy- og medium/høyteknologiske
næringer skiftet ut med en indikator for sysselsetting i kunnskapsintensiv aktivitet, men
den råvarebaserte delen av olje- og gassektoren er fortsatt ikke definert som
kunnskapsintensiv.
Dette er naturligvis fullstendig misvisende. Statoil er en av verdens mest avanserte
teknologibedrifter og investerer svært mye i forskning og innovasjon. Men ettersom den
totale omsetningen er så stor, og ettersom hele olje- og gassnæringen alltid er definert som
lavteknologisk uansett, fremstår den viktigste bransjen i Norge som lavteknologisk.
Merk for øvrig at IUS heller ikke fanger opp prosessinnovasjon i større bedrifter, et
område der norsk næringsliv utmerker seg spesielt godt.
Norges særpregede næringsstruktur forklarer derfor noe (men ikke alt) av næringslivets
svake FoU-innsats.
Det er også slik at mange av indikatorene som inngår i Innovation Union Scoreboard
måler innsats som andel av BNP. Gitt at Norge har hatt et ekstremt høyt BNP gjør det at
Norge scorer lavere enn det som rimelig er.
Problemet med komposittindikatorer av denne typen er at de avhenger så mye av hvilke
indikatorer du tar med i regnestykket og hvordan du vekter dem opp mot hverandre.
Resultatene fra ulike komposittindikatorer for innovasjon er da også vidt forskjellige: I
følge The World Competitiveness Scoreboard 2014 ligger for eksempel Norge på 9. plass, 18
foran Finland. I Global Innovation Index er vi nr. 14, etter Finland, men foran Israel, et
land regner som en global innovasjonsleder. 19 I henhold til Bloombergs innovasjonsindeks
er Norge nr. 15, langt etter Finland, men foran Sveits, som er nr. 1 i Innovation Union
Scoreboard.
Vi har også grunn til å tro at det er sider ved norsk innovasjonsevne som ikke fanges opp i
noen av disse indikatorene, og dette gjelder spesielt kulturelle forutsetninger for læring.
Det ser ut til at det er noe med norsk kultur som bidrar til en stor omstillingsevne. Fokuset
har derfor flyttet seg noe fra «produksjon» av kunnskap (gjerne tolket som forskning) til
læring, det vil si evnen til å ta til seg og gjøre bruk av ny kunnskap.
Det er ikke noen motsetning mellom forskning og læring, men forskningen er ikke mye
verdt dersom de ikke finnes folk og bedrifter som evner å finne, forstå og ta den i bruk.
Det meste av innovasjonen i norske bedrifter foregår da også uten direkte bruk av forskning
fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Forskningens effekt er ofte indirekte,
gjennom den forskningsbaserte utdanningen til de ansatte, via bruk av avansert teknologi
og maskineri og gjennom samarbeid med mer forskningstunge bedrifter og aktører.
Mange bedrifter forsker også selv, men et interessant trekk ved det norske næringslivet er
at både bedriftene selv og de som studerer dem har problemer med å skille systematisk
FoU fra andre typer innovasjon. Alt blir læring og innovasjon i bedrifter preget av
skreddersøm og råvareproduksjon.
Espen Solberg og Kyrre Lekve, NIFU, skriver i en kronikk i Innovasjon Norges blad
Innsats:
”I en ny, europeisk undersøkelse (Meadow – Measuring the Dynamics of
Organisation and Work) har vi sett nærmere på hvordan læring er organisert i
norske bedrifter. Resultatene viser at det foregår svært mye læring i norsk
arbeidsliv. Norske arbeidstagere har et bredt tilbud av opplæring, videreutdanning
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og etterutdanning – både på jobben og utenfor. Kompetanseutvikling er en del av
det normale arbeidet i over 80 prosent av de norske bedriftene som har vært med i
undersøkelsen. Disse resultatene bekrefter det vi har sett i en rekke andre
undersøkelser: Norge har en høy grad av læring i arbeidslivet. På dette området er
vi nesten alltid på topp, sammen med de andre nordiske landene.” 20
Når Solberg og Kyrre sammenligner data fra den europeiske arbeidsmarkedsundersøkelsen
(der de ansatte blir spurt) med innovasjonsundersøkelsen (der en representant for bedriften
fyller ut skjemaet) kommer det frem noe spennende. I innovasjonsundersøkelsen rangerer
norsk næringsliv som nr. 13 når du spør dem om de har introdusert nye prosesser eller
teknologier de siste tre årene. Når du stiller de ansatte det samme spørsmålet rangerer
Norge som 6, i samme gruppe som Sverige, Finland og Danmark. Grunnen er
sannsynligvis at de ansatte ser nye måter å gjøre ting på som ikke fanges opp av regnskap
og prosjektoversikter. Noe av dette kan også reflektere det som er blitt kalt
medarbeiderdrevet innovasjon, herunder de ansattes bidrag til å gjøre ting litt mer
effektivt, hver dag, over en lang tid.
Et annen faktor som må tas med i betraktning når vi undersøker innovasjonsevnen til
norsk næringsliv, er samspillet med offentlig sektor. Det synes å være bred enighet blant
innovasjonsforskerne om at korrupsjon, kompleks byråkrati og lite omstillingsdyktige
offentlige tjenester vil gjøre det vanskeligere for bedriftene å omstille seg. Generelt ser vi en
stor tillit til offentlig sektor i det norske samfunnet. Det er mye som kan gjøres får å sikre
mindre korrupsjon, mindre byråkrati og mer innovasjon i norsk offentlig sektor, men
sammenlignet med mange andre land er vi meget godt stilt.
Det er heller ingen grunn til å tro at norsk offentlig sektor er mindre innovativ enn norsk
næringsliv. 21 Med andre ord: Det kan være at slike stabile og forutsigbare
rammebetingelser, kombinert med en kunnskapsintensiv offentlig sektor, er med på å
styrke norsk næringslivs innovasjons- og omstillingsevne. Politisk drevne prosesser, som
økt likestilling, har sannsynligvis også hatt en positiv effekt.
Der er nok dem som vil hevde at gitt alle disse utfordringene med å måle innovasjon, så
kan vi ikke lenger stole på innovasjonsstatistikken. Vi vil hevde at dette mer er snakk om å
være ydmyke overfor kompleksiteten i læring og innovasjon og akseptere at enhver
analyse av et lands innovasjonsevne må bygge på mer enn en indikator. Vi blir også for
raskt dratt inn i rangeringshysteriet. Sannheten er at om du er nummer 1 eller nummer 10 i
en rangering av industrialiserte land sannsynligvis ikke betyr så mye på et aggregert
nasjonalt nivå. Det vil dessuten være stor variasjon innenfor ulike næringer og
samfunnsområder, som igjen har vidt forskjellige behov når det gjelder kunnskap og
innovasjon.
Innovasjon Norge samarbeider allerede godt med Statistisk sentralbyrå, Norges
forskningsråd og relevante forskningsmiljøer om den videre utviklingen av den norske
innovasjonsstatistikken. Vi vil ta initiativ til en prosess der vi kan finne nye måter å gi en
mer helhetlig presentasjon av norsk innovasjonsevne – også sammenlignet med andre
land.
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Hva må til for at universiteter kan bidra mer til næringsutvikling i Norge?
På NMBUs drømmeløft-arrangement den 30. april ble det lagt frem en rekke anbefalinger. Mange
av universitetene var representert.
•

Sats på studentene – en uutnyttet ressurs. Studenter og ferdige kandidater er
Norges mest uutnyttede potensial for økt innovasjon. Innovasjon Norge må satse mer
på denne gruppen. Styrk også samarbeidet mellom Innovasjon Norge og UHinstitusjonene på utdanningssiden. Begrens økningen av forskningsmidler til
institusjoner som ikke har ansvar for utdanning.

•

Finansiering – økt støtte til UH-institusjonenes kommersialiseringsaktiviteter og
opprett en nasjonal pre-såkornordning. TTO- kontorer samt næringslivs- og/eller
innovasjonsenheter trenger økonomiske muskler. Øk finansieringen til FORNYordningen i Forskningsrådet og opprett en nasjonal pre-såkornordning for å stimulere
unge gründere og entreprenører til å satse på utvikling av nye produkter, løsninger og
tjenester.

•

Utvikling av innovasjonsøkosystemet – en nødvendighet for økt innovasjon.
Utvikling av innovasjonsøkosystemet i form av møteplasser mellom forskere,
studenter og næringsliv, egne TTO-kontorer, innovasjonssentre, inkubatorer,
kompetansemeglere, karriereresentre, ideverksteder mv. er nødvendig for at UHinstitusjonene skal bidra til mer næringsutvikling. Innovasjon Norge og UH-sektoren
bør finne fram til et knippe av tiltak som kan bidra til å videreutvikle systemet.

•

Samarbeid næringsliv – universitet. Utvikling av et godt samarbeid forutsetter
relasjonsbygging. Innovasjon Norge kan bidra i større grad med eksempler og råd om
hvordan man skal gå fram for å vise samfunnseffekten av forskning («research
impact») og nytten for sluttbrukerne. Vurder på nytt indikatorer for innovasjon- og
nyskaping i budsjettmodellen for høyere utdanningsinstitusjoner

•

Mangel på samordning av virkemiddelapparatet. UH-sektoren opplever at
virkemiddelapparatet ikke henger godt nok sammen. Den er for styrt av
sektorprinsippet i norsk forvaltning. Det må arbeides med å samordne
innovasjonspolitikken og skape en mer sømløs overgang mellom ulike virkemidler.

•

Infrastruktur. UH-institusjonene må gi bedre tilgang og leiemuligheter for små
oppstartsbedrifter som ønsker å teste ut/analysere forretningsmessig interessante
konsepter.

•

Fortelle historier. Innovasjon Norge må hjelpe universitetene og høgskolene i å få
fram de «gode historiene» som viser hva forsknings- og universitetsmiljøene sammen
med bl.a. Innovasjon Norge faktisk har bidratt med og kan bidra med.

•

Fri og uavhengig forskning - langsiktig perspektiv. Sats på langsiktig
grunnleggende forskning. En av de viktigste innovasjonsbidragene fra UHinstitusjonene oppstår fra den frie grunnforskningen. Gi næringsklyngene ressurser og
tid til å være til stede i utvalgte forskningsmiljøer over lang tid.

Last ned hele referatet fra drømmeløftet.no
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Bærekraft som bærende prinsipp i innovasjonspolitikken
Norge og den sjette bølgen
En rekke av deltakerne på drømmeløfts-arrangementene har understreket behovet for et
bærekraftig næringsliv, der hensynet til miljø og samfunn står i sentrum. Innovasjon
Norge tar samme utgangspunkt.
Roma-klubben, en tenketank som ble etablert i 1968, deler vår bekymring for fremtiden til
menneskeheten og planeten. Deres ambisjon er å bidra på en systemisk, tverrfaglig og
helhetlig måte til en bedre verden gjennom ny kunnskap og analyse.
I en rapport til Romaklubben, Factor Five. Transforming the Global Economy through 80%
Improvements in Resource Productivity, 22 hevder forfatterne at vi er på vei inn i en «sjette
utviklingsbølge» i verdens-økonomien – en ny megatrend. Bærekraftbølgen følger etter
informasjonsteknologi-bølgen og tidligere økonomiske perioder dominert av andre
teknologimessige nyvinninger som dampkraft, elektrisitet og romfart.
Argumentet er at de økologiske utfordringene vil skape sitt eget behov, et behov for nye
bærekraftige løsninger, og at bærekraft derfor blir en samfunnsomformende kraft som
ligner noe på de teknologiske, økonomiske effektene for eksempel dampmaskinen hadde.

Illustrasjon av “den sjette bølgen” (etter The Natural Edge Project).
Forfatterne mener det med dagens teknologi er mulig å redusere ressursforbruket med 80
prosent og dermed også den miljøbelastningen som følger av befolkningsvekst og økende
aktivitet.
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Boken beskriver også fenomenet som ofte kalles Kuznets miljøparadigme eller miljøkurve.
Denne modellen tar utgangspunkt i forestillingen om at land opprinnelig starter som
fattige og relativt «rene». Når de industrialiseres, blir de rike forurensere inntil de er så rike
at de kan betale for forurensningskontroll og ender opp som både rike og miljømessig
bærekraftige.

Innovasjon og bærekraft, noen sentrale begreper

Rapporten beskriver imidlertid også problemer som må løses hvis vi skal nå denne
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H.K.H. Kronprins Håkons tale til CICERO Senter for klimaforskning, april 2015. 23
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De presserende utfordringene vi møter innenfor miljø og samfunn, har skapt en økende
konsensus om at det vi gjør må være bærekraftig. Vi kan ikke gå inn for en økonomisk
vekst som ødelegger naturen eller livskvaliteten til de menneskene som bor på denne
kloden.
Innovasjon kan bidra med løsninger på de problemene vi møter. Men vi må også ta inn
over oss at innovasjon kan ha store negative følger. Klimakrisen ble for eksempel
forårsaket av sentrale teknologiske, økonomiske og sosiale innovasjoner, der både den
økonomiske og fysiske motoren var drevet av fossilt brennstoff.
Bærekraft er mer enn et spørsmål om miljø. Bærekraftig innovasjon inkluderer også en
viktig sosial dimensjon: Innovasjonene skal ikke gå ut over menneskenes livskvalitet og
deres sosiale rettigheter. Tvert imot gir det mening å satse spesielt på innovasjon som
løser sentrale velferdsutfordringer.
Innovasjon Norge har satt bærekraft høyt opp på agendaen. I forbindelse med den nylige
omorganiseringen etablerte vi en egen divisjon for bærekraft. Vi ønsker også at bærekraft
skal være bærende i alt vi gjør og at en større del av de midlene vi forvalter skal gå til
bærekraftige prosjekter.

Sosialt entreprenørskap
«Sosialt entreprenørskap befinner seg i et overlappingsfelt mellom offentlig, frivillig og privat
sektor. Sosialt entreprenørskap oppfattes som en aktivitet; et arbeid som utføres på visse
måter for å løse definerte sosiale problemer. Sosiale entreprenører oppfattes som en
betegnelse på de personene eller organisasjonene disse personene skaper og som utfører det
arbeidet som kalles for sosialt entreprenørskap. Sosial innovasjon betegner det resultatet som i
beste fall sosiale entreprenører skaper ved å utføre sosialt entreprenørskap. Hvis de sosiale
entreprenørene etablerer en markedsbasert virksomhet, for utøvelse av sin sosiale aktivitet
kalles det internasjonalt; Social Enterprise, eller sosiale virksomheter som det ofte kalles i
Norge.»
(Fra innspill fra KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv. Det er lagt ut flere innspill om sosialt
entreprenørskap og samfunnsinnovasjon på drømmeløftet.no).
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Et drømmeløft for samfunnsinnovasjon
9. april inviterte Husbanken, Helsedirektoratet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Norsk
design- og arkitektursenter og Innovasjon Norge til diskusjon om samfunnsinnovasjon.
I oppsummeringen av arrangementet heter det:
"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.
Deltakerne på drømmeløft-arrangementet 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.
Les hele sammendraget på drømmeløftet.no

Grønn vekst i norsk næringsliv
Den globale kommisjonen om økonomi og klima viser i rapporten Better Growth Better
Climate at det ikke trenger å være motsetning mellom befolkningsvekst, økt levestandard
og muligheter for økonomisk vekst. 24 Men om veksten skal bli bærekraftig, trengs radikalt
nye forretningsmodeller, produkter og produksjonsmetoder. Vi må utnytte ressursene langt
mer effektivt enn i dag, og teknologier som bidrar til dette ventes å utgjøre den neste store
bølgen av produktivitetsøkning i internasjonal økonomi.
Det sies at vi har utviklet all den teknologien som trengs – det som trengs er å ta den i
bruk, helst i form av helhetlige løsninger. På samme måte som IKT var den fremste
drivkraften i den femte bølgen, vil ønsket om bærekraftige løsninger prege den sjette. Skal
vi tro Romaklubben trenger vi bedrifter som klarer å forene bærekraft i produkter og
forretningsmodeller og samtidig engasjere oss til å tenke nytt og gjøre ting annerledes vil
være vinnere . Dette innebefatter også de bedriftene som klarer å utvikle teknologi som gir
bedre ressursutnyttelse og bidrar til resirkulering og gjenbruk av viktige råvarer.
FNs internasjonale klimapanel slår i sin siste rapport fast med 95 prosent sannsynlighet at
menneskeskapte utslipp påvirker klimaet. I 2009 fastsatte klimatoppmøtet i København
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mål om å begrense global oppvarming til to grader Celsius, sammenliknet med
førindustriell tid.
På bakgrunn av dette forventer vi enda større oppmerksomhet om grønne løsninger og
klimateknologi i årene fremover. Det innebærer tilsvarende store markedsmuligheter for
norske bedrifter som tilbyr gode og relevante produkter, men hittil har norsk næringsliv
tatt en svært liten andel av verdensmarkedet for miljøløsninger.
Eksportkreditt har beregnet at leverandørmarkedet for fornybar energi i verden er omtrent
like stort som det tilsvarende markedet for offshore olje og gass. Norsk næringsliv har en
andel i verdens leverandørmarked for offshore olje og gass på 9 prosent, mens vår
tilsvarende andel i markedet for fornybar energi er på rundt 0,5. 25 Selv om det ikke finnes
tilsvarende tall for annen miljøteknologi, ser man at det internasjonale markedet for
miljøvennlige løsninger i mange bransjer er i kraftig vekst. 26
Skal vi lykkes med grønn vekst i norsk næringsliv må vi arbeide på minst to fronter:
1. Vi kan tilby tjenester som får fram nye og miljøvennlige løsninger i alle bransjer.
Institusjoner som Innovasjon Norge og Forskningsrådet kan løfte fram de bedriftene
som satser -- gjennom å tilby finansiering og andre tjenester. Målet er at bedriftene kan
vokse og styrke sin internasjonale konkurransekraft.
2. Vi kan hjelpe norsk næringsliv til å ta miljøvennlige valg i sin daglige virksomhet,
styrke sitt miljøregnskap og dermed også sin konkurransekraft. Internasjonalt er det
økende fokus på miljøansvarlighet, og norske leverandører som søker internasjonale
kontrakter vil møte krav om dette.

Samfunnsansvar i næringslivet / CSR
Norske bedrifter har solide tradisjoner for samfunnsansvar, men møter sterkere konkurranse. I
en verden hvor stadig fler tar dette på alvor, er de i ferd med å miste forspranget. Vår digitale
hverdag gir tilgang til informasjon både om beste og verste praksis. Beslutningstakere, talenter
og trendsettere har høye forventninger om grønne og etiske alternativ.
Samfunnsansvar i bedriftene må ta utgangspunkt i hvordan virksomheten påvirker samfunnet
og miljøet og i hva interessentene forventer. De største utfordringene er produksjon i
lavkostland, korrupsjonsrisiko i utlandet, miljøpåvirkning og etiske spørsmål. For å navigere
blant disse forventningene kan bedrifter orientere seg etter relevant beste praksis i sin bransje
eller verdikjede. Gode globale retningslinjer fra FNs Global Compact, OECD og ISO kan også
vise veg.
Stadig flere finner muligheter for å skape vinn-vinn mellom bedriften og samfunnet eller miljøet.
Noen tar en posisjon og bygger strategi på bærekraft og samfunnsansvar. Uansett ambisjon,
gir innsatsen best resultat med tydelige mål og en forpliktelse til kontinuerlig forbedring.
Bedrifter som tar samfunnsansvar både unngår å skade samfunnet og miljøet og løser vår tids
utfordringer både lokalt og globalt. Samfunnsansvar bygger konkurransekraft blant annet fordi
det tiltrekker talenter, pleier relasjoner med interessenter og gir muligheter i markedet.

Bioøkonomien forener økonomi og økologi
Her vil vi ta et nærmere blikk på et av mange norske samfunnsområder med potensiale for
bærekraftig vekst.
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Bioøkonomien handler om å utnytte biomassen i klodens økosystem på en bærekraftig
måte. Den omfatter store og viktige markeder som mat, industrielle produkter og energi,
hvor særlig de to sistnevnte områdene bidrar til et skifte fra svart til grønt karbon.
Norge har de beste forutsetninger for å ta en betydelig rolle i bioøkonomien. Landet råder
over store områder både til havs og på land som gir tilgang til stort mangfold av biologiske
ressurser. Konkurransekraften er også knyttet til kunnskap og kompetanse, hvor Norge er
verdensledende på noen områder innen forvaltning og utnyttelse av naturressurser. .
Norge har relevant kompetanse, et relevant næringsliv og kapital.
Klodens biomasse fornyes kontinuerlig, men dette er likevel ikke en uendelig ressurs. Hvis
etterspørselen øker på et område – la oss si etter industrielle produkter -- vil det være
mindre igjen til annet bruk, slik som mat. Derfor er en helhetlig tilnærming nødvendig. Vi
må maksimisere produksjonen og utnyttelsen i alle ledd herunder også hos oss
forbrukeren. Her må alle bidra, primærproduksjonen, industrien, distribusjonsleddet og
konsumenten.
Innovasjon Norge mener at norsk næringsliv, både de tradisjonelle næringene og nye, har
store muligheter i et fremtidig marked som vil etterspørre mer sunn og trygg mat,
biobaserte kjemikaler og ingredienser for industrielt bruk og bioenergi. I tillegg vil
markedet etterspørre teknologi og gode helhetlige løsninger for å produsere, utnytte og
foredle biomasse til disse produktene.
Det peker seg ut fire områder for en videre utvikling av bioøkonomien i Norge:
• Økt produksjon og utnyttelse av råvarer både kjente og nye til høyverdige
produkter som markedet etterspør
• Markedsutvikling gjennom å engasjere og motivere forbrukerne og ved å stimulere
industrielt markedssamarbeid
• Tverrsektorielt samarbeid og tverrfaglig kompetanseoppbygging
• Investering i nasjonal industriell infrastruktur og næringsutvikling
Det er stor risiko knyttet til utviklingen av bioøkonomien. Dette er en risiko privat kapital
ikke vil bære alene. Både private og offentlige aktører må derfor bidra til å utvikle og bygge
opp en konkurransedyktig biobasert industri.
Investeringer i fastlandsindustrien har vært lav over flere år og på flere områder innenfor
bioøkonomien trengs det modernisering og teknologisk oppgradering. Uten forutsigbarhet
og aktiv næringspolitikk rettet mot de næringene som skal utløse potensialet i de fornybare
råvarene, vil utviklingen trolig gå langsommere enn de klimatiske utfordringene tilsier.
Internasjonalt er det de større bedriftene som er lokomotivene for utviklingen av
bioøkonomien. De har markedsadgang og kraft til å industrialisere nye prosesser og
produkter. Også i Norge vil utviklingen av bioøkonomien forutsette et engasjement fra de
større bedriftene.
Innovasjon Norge har lagt ut en egen rapport om bioøkonomien på drømmeløftet.no. Der
ligger det også en egen rapport om mulighetene for norsk næringsutvikling innenfor
fornybar energi, en rapport som ser spesielt på systemsvikt i det politiske systemet, der
ulike mål kommer i konflikt med hverandre og hindre innovasjon på feltet.
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Hvordan kan fornybarnæringene bidra til størst mulig verdiskaping og
utvikling av nye arbeidsplasser i de kommende årene?
Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo,
NOBIO, SINTEF og CMR. Her er Bellonas innspill:
”Det er viktig å ha med seg det store globale bildet når man besvarer dette spørsmålet.
Bloomberg New Energy Finance (2013) sine prognoser estimerer at i 2030 vil totalt 73 % av de
globale energiinvesteringene, være investeringer inn i fornybar energi. 2030 er ikke langt frem i
tid! Dette er en megatrend som vi har lett for å glemme i Norge, hvor vi er i den heldige
særstilling å ha en opprinnelig strømforsyning som er nesten 100% ren, og vi i tillegg går mot
et kraftoverskudd.
Bellona mener at norsk fornybarnærings fremtid er avhengig av at Norge klarer å kapitalisere
industrielt på de fortrinn vi har for innnovasjon og produksjon i fremtidsrettet fornybarteknologi.
Dette kan handle om ulike teknologier:
•

løsninger for bioenergi: bioenergi vil bli en sentral faktor i fremtidens globale energimiks, og
Norge har gode forutsetninger. Et særlig spennende område med lite fokus så langt er
utvikling av marin biomasseproduksjon til energiformål, som Bellona mener kan etableres
som en langsiktig ny norsk næring basert på bærekraftige prinsipper.

•

solcelletekonolgi: Norge har materialteknisk konkurransefortrinn gjennom vår lange
silisiumhistorie. Vi har ren og tilgjengelig kraft, og vi har rent kaldt vann til
fremstillingsprosessen.

•

batteriteknologi: Norge har konkurransefortrinn i metallurgisk industri, ren kraft og god
shippinglogistikk.

•

hybridinstallasjonkompetane: vil være avgjørende for å drive fremtidens energisystemer,
som vil bistå av ny fornybar pluss energilagring. Her har Norge viktig erfaring fra
eksempelvis verftsindustrien.

Du kan laste ned resten av ”Fornybarnæringen i Norge mot 2050” på drømmeløftet.no.
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Fra entreprenørskap til klynger
I dette kapitlet ser vi nærmere på utfordringer for norsk innovasjon innenfor klynger,
internasjonalisering, entreprenørskap og reiseliv.

Klynger, næringsmiljøer og internasjonalisering
Myten om det ensomme geni – gründer eller forsker – som kommer frem med brilliante
oppfinnelser som erobrer verden uten hjelp er nettopp det: en myte. Alle innovatører er på
en eller annen måte koblet opp mot nettverk av bedrifter og organisasjoner. De innoverer
gjennom å ta i bruk nye maskiner, ny teknologi og ny kunnskap. De lærer gjennom å
snakke med kolleger, kunder, leverandører og konkurrenter. De gjør bruk av sin utdanning
og sine kontakter ved utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer og de lærer gjennom å
følge samfunnsutviklingen.
Innovasjonsforskningen viser at norsk økonomi nyter godt av en rekke sterke
næringsklynger, der kunder, leverandører og relevante kunnskapsinstitusjoner er knyttet
sammen gjennom langvarige samarbeidsrelasjoner. I Et kunnskapsbasert Norge identifiserte
Torger Reve og Amir Sasson følgende 13 sentrale klynger: 27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olje- og gass
Maritim
Sjømat
Finans
IT og software
Kunnskapsbaserte tjenester
Fornybar energi og miljø
Helse og biotek
Handelsvirksomhet
Bygg, anlegg og eiendom
Reiseliv
Metaller og materialer
Telekom

Ingen av disse har klare stabile grenser. Det er overlapp mellom klyngene, klyngenes
kompetanse tyngdepunkt kan flytte på seg osv. Noen av dem har sterke geografiske
forankringer (olje og fisk på kysten); andre har det ikke (IKT). Men klyngebegrepet er
nyttig fordi det viser oss at bedriftenes suksess ikke bare avhenger av egne evner og
ferdigheter, men av å trekke veksler på kunnskap og kapital fra andre aktører i klyngen .
For mange små bedrifter skaper klyngen kritisk masse som gjør det mulig å vinne frem i en
stadig hardere internasjonal konkurranse.
Mange klynger har en lang historie. Vi har bygd skip i dette landet i mer enn to tusen år. I
nyere tid ser vi at klyngenes kunnskapsbase forsterkes ved at det offentlige investerer i
utdanningstilbud og forskning som tjener de relevante næringenes behov
Dette er en grunn til at det er så vanskelig å etablere helt ny næringsaktivitet i et land. Slike
entreprenører vil ha store problemer med å finne den kompetanse og hjelpen de trenger.
Da er det lettere å utvikle ny teknologi og nye løsninger ut fra eksisterende næringer, slik
olje- og gassnæringen vokste ut fra en kobling mellom maritim industri, geologi og
tunellbyggingskompetanse og aktiv bruk av utenlandsk ekspertise.
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Innovative klynger og næringsmiljøer har meget gode forutsetninger for å ta en ledende
rolle i omstilling og fornyelse av norsk næringsliv, og for å realisere en vesentlig andel av
verdiskapingspotensialet i eksisterende næringsliv.
Mange norske klynger er igjen en del av internasjonale produksjons- og verdikjeder. Noen
av ledende i disse kjedene, andre er å regne for underleverandører. Skal norske klynger
styrke og beholde sine konkurransefortrinn må bedriftene bygge opp økt kompetanse om
utenlandske markeder, skaffe seg erfaring fra utlandet og dele disse erfaringene med andre
i klyngen. Vi ser da også at større bedrifter hjelper mindre underleverandører ut på de
internasjonale markedene. Innovasjon Norge er også med på å koble bedrifter og klynger
opp mot internasjonale nettverk.
Det er grunn til å understreke at klyngenes kobling opp mot internasjonale markeder og
internasjonale nettverk er mer enn et spørsmål om å sikre norsk økonomi mer eksport.
Dette er også et spørsmål om å sikre norske bedrifter og kunnskapsmiljøer tilgang på ny
kunnskap og ny teknologi utviklet andre steder i verden. Makter ikke disse
næringsmiljøene å hente inn slik kunnskap, vil de snart sakke akterut i utviklingen.
Sterke klynger, med en god kombinasjon av innovative bedrifter og solide forsknings- og
utdanningsinstitusjoner, er også et trekkplaster for utenlandske selskaper. Hvis de kan se at
det finnes en sterk nasjonal kompetansebase på deres eget område i Norge, øker sjansene
for at de etablerer seg her eller investerer i norske bedrifter. Gitt at det er menneskene de
investerer i, betyr det også at det er vanskeligere for dem å flytte aktiviteten ut av landet.
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA bidrar til å øke innovasjonsevnen til norske
klynger gjennom ulike virkemidler, herunder investeringer i infrastruktur, forskning og
spesielle klyngeprogrammer (NCE, GCE, Arena).
Klyngeprogrammene bidrar for eksempel til:
•
•
•

•
•
•
•

Økt nyskaping i etablert næringsliv ved å mobilisere de fremste bedriftene og
kunnskapsmiljøene til langsiktige og strategiske satsinger, men også til konkrete
samarbeidsprosjekter for raskere implementering i markedene.
Styrket vertskapsattraktivitet, slik at det blir/forblir attraktivt for internasjonalt
orienterte virksomheter å investere i Norge
Å utnytte våre sterke næringer og kompetanseområder til innovasjon innenfor nye
verdikjeder og anvendelser, ved å ta initiativ i og mellom klyngene for å møte
omstillingsbehov og nye forretningsmuligheter gjennom blant annet
teknologioverføringer.
Utvikling av felles innovasjonsplattformer, bestående av test/demo og
simuleringsfasiliteter, inkubator og nyskapingssentra, og kompetanse innen
innovasjonsprosesser
Koblinger og partnerskap mellom gründere og etablert næringsliv mellom store
internasjonale selskap og nasjonale små og mellomstore bedrifter, og mellom
etablert næringsliv og institusjoner for forskning, utvikling og innovasjon.
Regional næringsutvikling hvor klyngene fremstår som motorer for nytt
kompetansebasert næringsliv
At bedriftene bedre forstår og utnytter disruptive muligheter, hvor utnyttelsen av
nye teknologier, nye markedstrender og nye forretningsmodeller er viktige bidrag
til dette. Koplingene til ledende internasjonale miljøer gir viktige impulser.

Innovasjon Norges arbeid med klynger viser også hvor viktig hele landet er for innovasjon
og verdiskaping. Ulike klynger har ulike regionale sentra, men totalt sett er hele landet
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representert. Suksessen til mange av klyngene hviler på et tett samarbeid mellom by og
land, næringsliv og forskning, og ulike bransjer og disipliner.
Innovasjon Norge vil legge ut et eget notat om klyngenes betydning på drømmeløftet.no.

Short Sea Pioner - Mor og datter skal revolusjonere sjøtransporten
Mens moderskipet går opp og ned langs kysten som et tog, kobler mindre datterbåter med
nullutslippsteknologi seg på i fart, for lasting og lossing. Short Sea Pioneer skal revolusjonere
godstrafikken på sjøen.
Prosjektet som skal løse utfordringene langs kysten med en aldrende flåte, strengere krav til
miljøutslipp og økende behov for å flytte godstransport over på kjøl, har vært drevet av NCE
Maritime CleanTech. Klyngen har hatt en avgjørende rolle i å etablere prosjektet og fasilitere
konseptutviklingsfasen. Prosjektet er utviklet i et konsortium med NCE Maritime Cleantech,
Eker Sandvik design, Fraktefartøyenes Rederiforening og North Sea Container Line.
Klyngeaktørene har gått sammen om å utvikle komplette løsninger som går lang utover hva
enkeltaktørene selv har som kjernefokus. I utviklingen av det det nye konseptet har store
vareeiere, havner, speditører og rederier vært involvert.
Med et stort skip som tar seg av frakt over lange avstander, vil mindre datterfartøy dra inn i
selve havnen og laste fra seg der. Selve håndteringen av lasten kan gjøres på det store skipet,
noe som reduserer behovet for infrastruktur i havnen. I tillegg fører «to-i-ett-skipet» til lavere
utslipp og lite krav til bemanning på grunn av automatisering.
Klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech er prosjekteier, og skal bidra til å ta prosjektet
over i demo/pilotfasen, et konsortium fra klyngen skal deretter overta eierskapet til prosjektet.
Short Sea Pioner er blant annet nominert til Next Generation Ship Award 2015.
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Start Norge om ungt entreprenørskap
Ungdomsorganisasjonen Start Norge har gjennomført flere scenarie-øvelser for å
identifisere utfordringer og muligheter for norsk entreprenørskap og kommet med en rekke
forslag som kan bidra til å styrke den norske entreprenørskapskulturen.
Her er en av flere lister med forslag til ny politikk (forkortet):
Tiltak innen utdanning:
•

•

•
•
•
•
•

•

Læreplan: Få innovasjon og entreprenørskap inn i læreplan/kunnskapsreform så
tidlig som mulig. For eksempel sosialt entreprenørskap i samfunnsfag på
barneskolen.
o Må begynne helt på barneskole nivå. (…)
“Learning-by-doing”: Regjeringen må kreve at alle har mulighet til å ta del i
elevbedrifter, ungdomsbedrifter og studentbedrifter.
o Elevbedrift skal være et valgfag på alle ungdomsskoler i hele landet.
o På videregående skal studentbedrift være et valgfag (…).
Nasjonal innovasjonsdag: Det skal settes av en nasjonal innovasjonsdag på alle
skoler. (…)
Norsk innovasjonscamp: Det bør utvikles en innovasjonscamp i Norge som går
over sommeren.
Lærerutdanningen: Innovasjon og entreprenørskap bør inkluderes i
lærerutdanningene slik at lærere vet hvordan de skal kunne bruke innovasjon og
entreprenørskap i sin pedagogikk.
Studieveiledere: Alle studieveiledere på ungdomskoler og videregående skoler
skal vite hvordan man kan bli gründer. Det å bli gründer bør være en like naturlig
karrierevei som politi, sykepleier, ingeniør, o.l. (…)
Konfimasjonsundervisning og militærtjeneste: Innovasjon og entreprenørskap
kan også inkluderes i konfirmasjonsundervisningen, og senere kan
entreprenørskap også implementeres i utdanningen i forsvaret.
o Alternativt kan det å starte egen bedrift gi fritak fra militærtjeneste.
Gründer-NM: Kan arrangeres Gründer-NM på pc - “lag en virtuell bedrift”

Tiltak innen kultur- og samfunnsendringer:
•
•

Økonomisk risiko: Redusere skatten på for gründere for å få ned den økonomiske
risikoen.
Avskrivning studielån: Om du tør starte for deg selv etter endte studier, får du
avskrevet noen prosenter av studielånet.

Den fullstendige rapporten kan lastes ned fra drømmeløftet.no
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Entreprenørskap
Mennesket er en art drevet av nysgjerrighet, utforskertrang og virkelyst, og når kreative og
modige mennesker bestemmer seg for å skape ny næringsvirksomhet kan mirakler skje.
Entreprenørene forsyner innovasjonssystemet og økonomien med en underskog av nye
bedrifter. Mange av dem dør, flertallet forblir små, men noen har potensiale til å vokse seg
store og bli viktige innovasjonsdrivere i sine respektive næringsmiljøer.
Det faktum at noen dør, er som det må være. Entreprenørskap er og skal være forbundet
med risiko. En konkurs vil være tøft for den som rammes, men dersom vi utvikler en
kultur som forstår og verdsetter dem som tar slike sjanser, vil de kunne reise seg igjen. En
«mislykket» gründer, kan lære av det som gikk galt og komme sterkere tilbake senere.
At mange velger å forbli små er også greit. De små bedriftene bidrar også til verdiskaping
og sysselsetting. Noen av de små bidrar dessuten til innovasjon og verdiskaping i andre
bedrifter, gjennom kunnskapsbaserte leveranser eller som krevende kunder.
Men vi trenger også nye bedrifter som kan vokse seg store og bli til lokomotiver i sin del av
næringslivet. Det er først nå bedrifter oppnår en viss størrelse at de kan sette av midler til
storskala, langsiktige, innovasjonsprosjekter. Det er også normalt de store bedriftene som
kan investere betydelige midler i forskning og utvikling. Vi trenger derfor flere store
bedrifter.
Norge har godt med entreprenører og ligger ikke tilbake for de landene det er naturlig å
sammenligne seg med når det gjelder etablering av nye bedrifter. Nå er det ikke gitt at alle
nye bedrifter er radikalt innovative, men dette er allikevel en god indikator på de enkeltes
vilje til å satse på noe nytt – og det er også en form for innovasjon.

Utviklingen i antall nye bedrifter i utvalgte land. (OECD Timely Indicators of Entrepreneurship
ISIC4). 100=2007
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Norsk entreprenørskap er dessuten preget av det vi kan kalle “mulighetbasert
entreprenørskap”. De er ikke tvunget til å etablere en bedrift fordi det ikke finnes annet
arbeid. De gjør det fordi det gir dem en mulighet til å utvikle seg som mennesker og skape
noe nytt

Norge scorer høyt på mulighetsbasert entreprenørskap. (Global Entrepreneurship Monitor:
Improvement-Driven Opportunity Entrepreneurial Activity: Relative Prevalence). 28
Nordmenn ser også gjerne gode forretningsmuligheter der de bor. De mener også at
entreprenører har høy status.
På den annen side sier mange at frykten for å mislykkes hindrer dem fra å starte en ny bedrift. I
2012 var det bare 18,5 % de som ble spurt av Global Entrepreneurship Monitor som oppga at
de har forventninger om minst 5 ansatte i bedriften om 5 år. Norge er dermed blant de såkalte
innovasjonsdrevne landene med lavest vekstambisjoner i sine nyetableringer. 29
Nordmenn har også påfallende lav selvtillit når det gjelder troen på egne evner som
entreprenør. Det er mulig det er Jante-loven som gir utslag her.

Prosentandel av befolkningen mellom 18 og 64 år som tror at de har den kunnskapen og de
egenskapene som skal til for å starte en bedrift (Global Entrepreneurship Monitor) 30
Det er også mye som tyder på at rammebetingelsene for å drive med entreprenørskap er relativt
gode i Norge. Vi har en kultur med politisk stabilitet, høy tillit til det offentlige og et relativt
normalt skattenivå. 31 Det kan gjøres mye for å gjøre norsk forvaltning enda mer effektiv og
mindre byråkratisk, men sammenlignet med mange land er forholdene gode.
Som nevnt i drøftingen av innovasjonsstatistikken og Innovation Union Scoreboard er det
svært vanskelig å få til internasjonale sammenligninger og komposittindikatorer som fanger
opp kompleksiteten i næringsutviklingen. Det er rett og slett for mange variabler innenfor
økonomi, kultur, lover og regelverk, skatter, politisk stabilitet og virkemiddelapparat til at de
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internasjonale rankingene kan fange alt det som påvirker innovasjon og entreprenørskap i et
land i en enkelt indikator.
På et aggregert nivå kan de kanskje allikevel si oss noe om de relative forholdene for norsk
entreprenører.
Verdensbankens Doing Business 2015 32, som ser på offentlige reguleringer av lokale bedrifter,
rangerer Norge som nr. 6 av 189 land. Rangeringen er basert på hvor lett det er å drive et
selskap. Alle de nordiske landene ligger blant de 12 øverste, sammen med land som USA,
Storbritannia, Sør-Korea og Singapore.
GEDI-indeksen ser på rammetingelsene for å drive med entreprenørskap. I en liste på 121 land
rangerer Norge som nr. 16, etter land som USA, Sverige, Danmark, Sveits og Finland, men
foran Tyskland, Israel og Polen. 33
Konklusjonen må vel bli at vi ikke ligger så dårlig an, men at det er fortsatt rom for
forbedringer. Og gitt at innovasjon og entreprenørskap dreier seg om å treffe et bevegelig mål –
konkurrentene i andre land prøver også å bli bedre – er det ingen grunn til å ligge på latsiden.
Innovasjon Norge har i sin delstrategi for gründere og oppstartsbedrifter pekt på syv
hindre knyttet til overlevelse og vekst i nye innovative bedrifter. Innovasjon Norge legger
disse til grunn for virkemiddeldesign og sin innsats for å få flere suksessfulle vekstgründere.
Disse kan skrives om til syv kritiske suksessfaktorer som har avgjørende betydning for
norske gründeres evne til overlevelse og vekst, - internasjonalt, nasjonalt og regionalt.
1. Markedsorientering og internasjonalisering må bygges inn i forretningsmodellen
fra dag 1.
2. Det må bli mer attraktivt å være vekstgründer. Fagfolk i etablerte bedrifter må
velge å starte selv
3. Det er behov for økt kompetanse om forretningsutvikling
4. Det er behov for bedre og enklere tilgang til kompetent risikokapital, offentlig og
privat.
5. Entreprenører trenger enklere tilgang til informasjon
6. Det er behov for et støtteapparat som tar gründeren på alvor, med dialog og
oppfølging over tid
7. Vi må bidra til utvikling av gode gründermiljøer og nettverk
Innovasjon Norge vil legge frem en egen rapport om entreprenørskap på drømmeløftet.no.

46

“Ambisjonen er å utvikle Norge til en globalt ledende romnasjon.”
Innovasjonsnettverket og tenketanken Think Outside The Planet foreslår en stor norsk satsing
på romfart, innenfor rammene av det som er kalt Space 3.0, den nye privatdrevne utforskingen
av verdensrommet. De foreslår:
«Innovasjon Norge lager et eget satsningsområde på Den nye romfartsindustrien. IN har en
fantastisk mulighet til å starte noe nytt for Norge ved å bruke sitt internasjonale nettverk/
kontorer, ikke minst i Silicon Valley, og stimulere norske bedrifter mot en ny industri hvor det
ikke spiller stor rolle hvor du kommer fra, men mest av alt må se mulighetene.
NIFRO og IN mapper ut bedrifter og kunnskapsmiljø i Norge som kan bidra innenfor de
respektive New Space forretningsområdene. Bedriftene får tilsendt informasjon om mange
andre miljøer og bedrifter i Norge som gjør svært interessante ting innen mulighetene i New
Space. Det arrangeres en New Space konferanse i Norge som samler aktører og inviterer
utenlandske selskap.
Næringsdepartementet engasjerer seg i dette temaet.
Staten Norge starter et eget romfartsbedrift som skal sikre posisjoner i det nære solsystem:
StatSpace etter modell fra Statoil. Statspace bør samarbeide tett med for eksempel Aker,
Statkraft og Statoil for å innta posisjoner på Romkraft. Statspace bør ha som mål å innta
posisjoner på Månen, asteroider og Mars.
Oljefondet (Statens pensjonsfond) investerer mer aktivt i New Space porteføljen og/eller mer
penger overføres til StatSpace som kan investere.»
Last ned innspillet på drømmeløftet.no

Reiseliv
Den norske reiselivsnæringen har ifølge Menon Business Economics,34 nesten 140 000 ansatte
og en samlet årlig verdiskaping på nærmere 70 milliarder kroner. Dette utgjør om lag fem
prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv. Reiselivsnæringens produktivitet derimot, er lav
sammenlignet med de fleste andre næringer i Norge.
Det som særpreger denne næringen er at den sysselsetter over hele landet og den ikke kan
flyttes ut. Det er med andre ord en næring som i all fremtid vil være med på å sikre
verdiskapingen i hele Norge.
I nasjonalregnskapet er det tatt høyde for at turistene bruker penger på tvers av ransjer når de er
på reise. Dette reflekteres i for liten grad i markedsføringen av norsk reiseliv og i
samarbeidskonstellasjoner mellom reiselivet og andre næringer. Vi ser for eksempel at 43
prosent flere turister kjøpte lokalmat på reise i Norge i 2013, sammenlignet med året før. Den
matglade turisten la igjen 660 millioner kroner mer enn gjennomsnittsturistene.
Forventningene blant turistene om at det skal være enkelt å planlegge, kjøpe og gjennomføre en
reise er høye, og effektiv distribusjon og formidling er derfor avgjørende for å lykkes. Det er
nødvendig å se på hvordan vi bedre skal bygge bro mellom utvikling, tilgjengeliggjøring og
markedsføring. Dette for å sikre at det norske reiselivstilbudet ikke blir en godt bevart
hemmelighet for turister. Et tett samarbeid mellom aktører bør tilrettelegge for at individuelle
produkter fremstår som en helhet som er lett å booke for potensielle turister.
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Norsk reiselivsnæring har stort potensial i å utvikle nye markedskonsepter som tilfører den
internasjonale turismearenaen noe nytt. Enda har ingen unike norske markedskonsepter blitt
lansert internasjonalt. Med Norges unike natur- og kulturbaserte ressursgrunnlag har vi gode
muligheter til å lykkes med å produsere opplevelser i verdensklassen og tiltrekke oss
kjøpesterke utenlandske turister. Økt fokus på bærekraft kan gi den norske næringen et
konkurransefortrinn.
Norge vil aldri kunne konkurrere på pris, da vi alltid vil være et høykostland. Spørsmålet er
hvordan vi skal utvikle oss fra en lavproduktiv, kapitalsvak, sesongbasert og arbeidsintensiv
næring til en lønnsom og attraktiv eksportnæring. Skal man lykkes i den internasjonale
konkurransen, er helhetlige reiselivsopplevelser, distribusjon og markedsføring avgjørende.
Salgs- og markedsarbeidet i norsk reiseliv har lenge vært preget av fragmentering med mange
destinasjoner som konkurrer seg imellom istedenfor å konkurrere om å få turisten til Norge
først. Dette er lite kostnadseffektivt og skaper et utydelig bilde av Norge som reisemål.
Løsningen er å integrere flere destinasjonsselskaper og samle norske aktører til en felles
markedsinnsats.
På den internasjonale arenaen må vi være til stede både i de tradisjonelle og nye
distribusjonsleddene. Dette krever tilstedeværelse både i turoperatørenes og reisebyråenes
kanaler, samtidig som det må være lett å bestille produktene online.
Norsk reiselivsnæring må bli flinkere til å kommersialisere og tenke internasjonalisering. Men
størst av alt er behovet for et sterkere fokus på markedsorientering i norsk reiseliv.
På drømmeløftet.no finner du Innovasjon Norges rapport om reiselivets utfordringer og
muligheter. Denne inneholder også en presentasjon av drømmeløfts-arrangementet om reiseliv.
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Innovasjon i kulturelle og kreative næringer
Over 150 deltakere inntok Innovasjon Norges kantine for å være med på Drømmeløftet Kultur den
24. mars 2015. Bak stod BI:Centre for Creative Industries (BI:CCI), Norsk Kulturråd og Innovasjon
Norge. Søkelyset var på hvordan kulturell og kreativ næring kan bidra til både vekst og
arbeidsplasser - og til utvikling av nye, innovative løsninger på de utfordringene som bedrifter og
samfunn nå står overfor.
Her er noen av forslagene som ble fremmet:
•

Virkemidler: Det er behov for flere virkemidler som styrker de kreative selskapene, dagens
virkemidler er ikke i tråd med næringen. «De tilskuddsordningene som finnes er ganske
gode, men det finnes fortsatt ingen virkemidler for å bygge en industri rundt kreative
produkter. Vi selger råvarer direkte ut av landet og foredler veldig lite i Norge. Dette fører til
lav kompetanseoverføring, dårlige inntekter og fare for talentflukt. Det er ett, ett, globalt
marked.» (Kathrine Synnes Finnskog)

•

Kompetanse: Kompetanseheving på det forretningsmessige for næringen er viktig.
«Langsiktig mentoring og oppfølging over tid med hensyn til å skape sin egen bedrift, ikke
bare et enkeltstående kurs, har en bedre effekt.» (Yngve Dahle)

•

Investering: Det er behov for nye typer virkemidler for investering i kulturell og kreativ
næring. «Det er vanskelig å lage en prognose av en internasjonaliseringsprosess innen
kulturell og kreativ næring, som man kan gjøre for fiskerinæringen. Konvensjonelle
investeringsformer blir derfor irrelevante. Vi trenger noen grep på finansieringssiden i
Innovasjon Norge.» (Yngve Dahle) «Ta litt risiko, det må vi alle gjøre, tenk så mye vi kunne
skapt hvis alle var med på crowdfunding!» (Kim Daniel Arthur)

•

Utdanning: Kreativ kompetanse er ytterst viktig for å stå sterkt i fremtidens Norge. «Vi må
satse på etterutdanning av næringen og bredde i utdanningen, ikke bare spisse mot
realfag.» «Alle har vi et stort ansvar for å få ungene våre til å tenke større og drømme. De
skal ut i verden, være tøffe og ta risiko.» (Kim Daniel Arthur)

•

Erfaring: Konkret erfaring fra næringslivet skaper de beste entreprenørene. «Næringslivet
må tettere inn i utdanningen, som for eksempel med praksisplasser.» (Kathrine Synnes
Finnskog)

•

Samarbeid: Tenk kreativt i forhold til samarbeid. «Den svenske regjeringen har
samarbeidet om en Eksportpris. På denne måten stimulerer og motiverer de til at flere vil
investere og jobbe innen musikkbransjen.» (Kathrine Synnes Finnskog) «Skap testclustere med alle elementene i verdikjeden og se effekten av å sitte sammen og skape.»
(Yngve Dahle)

•

Konseptuell tankegang: Helhetlig konseptuell tenkning er fremtiden. «Våre merkevarer
ute bygger på kulturelle ikoner, men er fortsatt en uutnyttet ressurs. Linken til Norge er
uklar og vi tenker ikke nok i bredden – ikke én film, men film, attraksjon og produkter.»
(Reidar Fuglestad)

•

Holdningsendring: Kultursektoren må bli dyktigere til å formidle sitt eget potensiale. I
tillegg må vi endre våre holdninger, bli mindre boksete, mer sektoroverskridende og
departementsoverskridende.

Last ned hele referatet fra drømmeløftet.no
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Hva deltakerne sier om innovasjon og omstilling
Den store oppslutningen i Drømmeløftet om å diskutere vår fremtidige verdiskaping viser
et enormt engasjement for hvordan vi kan sikre vår fremtidige velferd, arbeidsplasser og
konkurranseevne når vi nå skal gå fra særstilling til omstilling i norsk økonomi.. ansvar for
hvordan vi skal
Alle drømmene vi har mottatt viser en overveldende optimisme knyttet til vårt
kompetansetunge og tillitsbaserte samfunn og våre sterke næringer. Et sentralt budskap er
at vi ved å utnytte sektorspesifikk kompetanse på nye områder og ikke minst samarbeide
på tvers for å løse store samfunns utfordringer, kan både vår velferd, arbeidsplasser og
bidrag internasjonalt på de store klimautfordringene se fremtiden lyst i møte.
Foreløpig er mange av drømmene høytflyvende, men ikke operativt flyvedyktige.
Drømmene viser uansett mot til å tenke stort og retninger for videre arbeid. Enten dette
gjelder bedre utnyttelse av naturressurser, kompetanse eller å lage nye bærekraftige
forretningsmodeller. Og det må starte der, med overordnede målbilder og ambisjoner for
hvor man vil. Det er en stor tro og optimisme hos deltagerene på at Norge klarer
omstillingen og det er en lang kø av folk som vil bidra, over hele landet og internasjonalt.
Vi vet at innovasjon oftest handler om å stille de riktige, åpne spørsmålene som trigger
nysgjerrighet og kreativitet. Vanlige drivere for innovasjon har til nå vært behovet for
kostnadsreduksjoner, ny teknologi eller nye markedsmuligheter.
På drømmeløfts-arrangementene ser vi andre og nye drømmer, der mange er sterkt knyttet
til begreper som bærekraft og grønn vekst. Ressursoptimalisering er den nye innovasjonstriggeren. Et sentralt spørsmål blir: Hvordan kan vi forbruke mindre av klodens
naturressurser og mer av menneskenes kreativitet og kollektive omsorgsevne? Dette
innebærer et økt fokus på bærekraftige livsløpssykluser, helhetlige analyser for nye
verdikjeder og på menneskeverd.
I denne delen av rapporten vil vi presentere noen av de ideene som er blitt fremmet på
drømmeløfts-arrangementene. Hovedfokus vil være på observasjoner og forslag som bidrar
til et fremtidig bærekraftig norsk næringsliv og samfunnsliv, men vi vil også se på forslag
som mer generelt tar sikte på å styrke den norske innovasjonsevnen.

Arrangementene
Drømmeløft-diskusjonene har vært arrangert som alt fra lunsj-møter med 5-10 deltakere til
seminarer med over 150 deltakere. Andre har koblet drømmeløftet opp mot andre
arrangementer. Ofte har flere aktører gått sammen om å være vertskap for et arrangement,
men i det følgende refererer vi primært til de som har sendt inn oppsummeringen av møtet
og lar dem representere alle ”drømmefangerne”.
Vi må imidlertid understreke at de fleste av disse arrangementene har vært åpne
diskusjonsarenaer der hovedformålet har vært å generere ny kunnskap og nye, konkrete
ideer. Hensikten med møtene har med andre ord ikke vært å oppnå enighet mellom
arrangører og deltakere om hva man bør gjøre. Verken Innovasjon Norge, arrangørene
eller deltakerne har bundet seg til de analysene eller de forslagene som har vært presentert
Innspillene er svært ulike i form; fra korte e-post oppsummeringer til rapporter på opptil 20
sider. De fleste innspillene favner bredt med fokus på styrker og svakheter i nå-situasjonen
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i samfunn og næringsliv. I tillegg inneholder de forslag og råd om hvordan man kan styrke
eksisterende næringsliv og å skape muligheter for nytt næringsliv. Noen ser også på
behovet for innovasjon i andre deler av samfunnet.
Materialet er så omfattende at det er umulig for oss å presentere all denne tenkningen i en
rapport som denne. I stedet vil vi presentere et utvalg av ideer og forslag -- et utvalg som
kan være med på å gi leseren et innblikk i bredden i den debatten som har funnet sted.
Vi vil imidlertid også sikre leserne tilgang på mye av det materialet som har vært
produsert. I løpet av sommeren 2015 vil vi legge ut mange av de skriftlige innspillene vi
har fått på drømmeløftet.no, sammen med gjestebloggposter, utvalgte møtereferater og
mer dyptgående analyser fra Innovasjon Norges egne ansatte. Noen av disse ligger
allerede ute. Andre vil bli lagt ut i løpet av de nærmeste ukene og månedene.
I denne rapporten har vi identifisert ulike drømmer, visjoner eller ønsker presentert i
prosessen. Vi har tatt oss friheten til å omformulere essensen i innspillet til en slik drøm .
Vi håper at denne forenklingen ligger så nær opptil avsenderens intensjoner som mulig. Vi
har i store trekk beholdt den opprinnelige språkformen, blant annet ut av respekt for våre
engelskspråklige debattanter.
Kontaktdata for ”drømmefangerene” (det vil si de som har sendt oss referatene og
innspillene) ligger i et eget vedlegg til denne rapporten. Lesere som ønsker å ta kontakt for
mer informasjon eller samarbeid kan gjøre bruk av den oversikten.
Effekten av disse arrangementene kan ikke reduseres til referater og oppslag i denne
rapporten. På disse møtene er det skapt nye kontakter. Disse koblingene vil kunne føre til
mer læring og nytenkning lenger ned i løypa. Det å sitte sammen for å diskutere fremtiden
er også med på å endre den måten vi tenker på. Deltakerne blir stimulert til å vurdere en
fremtid som vil være forskjellig fra dagens virkelighet. Når vi allerede har tenkt igjennom
ulike utviklingsløp eller scenarier, vil ikke de nødvendige omstillingene oppleves så
utrygge. Derfor vil fremtidsdialoger bli en integrert del av Innovasjon Norges måte å jobbe
på i tiden som kommer.
Arbeidsformen i Drømmeløftet er inspirert av samhandlingsformer som open space 35 og
futures literacy 36, som gir rom for å utnytte den kollektive intelligensen i store grupper.
Deltagerne, som alle har engasjement og interesse for utfordringen, deltar på like vilkår
med stor frihet og tar ansvar for utvikling av egne forslag og eget nettverk innenfor
rammen av oppgaven. Dette gir genuin kontakt mellom deltakerne og alle bidrar samtidig
med sitt beste til en helhetlig løsning. En forutsetning for at open space metoden skal gi
gode resultater, er at ideer og meninger systematiseres og brytes ned i konkrete
arbeidsoppgaver for videre utvikling. Det vil bli trinn 2 for drømmeløftet.

Drømmene og perspektiver
Drømmene spenner vidt i tid, fra muligheter som vil kunne realiseres i løpet av et par år
som etableringer av nye forskningsprogrammer som et Demo2050 for havbruk og fiskeri, å
få status som global centres of expertice for å øke samarbeidet i klyngene eller et
forskningssenter for å øke kunnskapen om teknologi og bærekraftige forretningsmodeller.
Noen mener at det er behov for nye nasjonale strategier. Det vises blant annet til behov for
strategier innenfor vareproduserende industri, en merkevare strategi for Norwegian
Lifestyle eller en strategi for framvekst av sosialt entreprenørskap vil gi utløsende løfte
hjelp.

51

Andre drømmer er mer krevende med kanskje et 5 års perspektiv, som nye lover og
forskrifter eller tettere bilaterale samarbeid mellom nasjoner for samordnet teknologi og
markedsutvikling. Land som USA, Singapore, Tyskland og Canada trekkes frem blant de
industrialiserte land som det vil være hensiktsmessig å bygge tette relasjoner mellom
myndighetene i. Men også emerging markets er aktuelle samarbeidspartnere. Brasil, Kina,
India, Indonesia og Sør Afrika nevnes som gode plattformer for å få markedstilgang i
regionene.
Den viktigste fellesnevneren for drømmene handler om økt samarbeid i nye
konstellasjoner, enten på bransje nivå, tverrfaglig sektorielt, eller på nasjons nivå. Noen
drømmere er opptatt av nye markeder, markedsmekanismer og nye forretningsmodeller,
men langt de fleste har teknologi-fokus. Mulighetene for å utnytte oljeteknologi innenfor
nye områder som medisin eller utnyttelse av havrommet og fornybar energi går igjen, og
det foreslås for eksempel at kunnskapen kan utnyttes gjennom å etablere et applied
technology center for å gjenbruke olje-relatert kompetanse. Bioteknologi, robot-teknologi og
nanomaterialer er andre alternativer som oppfattes som lovende for fremtiden. De kreative
næringene drømmer om at deres virkemidler som design og kreativitet utnyttes bedre av
vareproduserende industri fordi dette kan gi stor merverdi og bidra til fornyelse.
Entreprenørenes rolle i å fornye næringslivet gjenspeiles i drømmene vi har mottatt. De
drømmer om mindre jantelov, lov til å ha store ambisjoner, samt enklere tilgang til kapital,
kompetanse og nettverk. Sosiale entreprenører utvikler bærekraftige løsninger for et bedre
velferdssamfunn i et nyskapende samspill med privat, offentlig og frivillig sektor. Denne
typen sosiale innovasjoner møter andre utfordringer enn rene kommersielle innovasjoner
fordi tjenestene oftest innebærer endring av etablerte strukturer. De sosiale entreprenørene
drømmer om bedre tilpassede virkemidler.
Mange er opptatt av å utvikle og styrke merkevaren Norge som en plattform for bedre å
kunne nå ut med våre bærekraftige løsninger. I tillegg til attraktiv natur fremheves
betydningen av moderne, levende byer og aktive bygdesamfunn. Mange peker på behovet
for å synliggjøre norsk kultur, norske verdier og ikke minst vår brede teknologiske base.
Andre drømmer krever mentale skift i ambisjoner, holdninger, betalings- eller risikovilje
hos forbrukere, næringsliv, eller myndigheter. Om slike dømmer kan virkeliggjøres er
avhengig av oppmerksomheten utfordringer og løsninger får i media og samfunn eller hos
den enkelte. 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
også innoverer, alene eller i samarbeid med næringslivet. Velferdstjenester representerer et
nytt marked, også for private aktører.
Mange av innspillene omtaler også det norske skatte-, utdannings- og forskningsregimet og
kommer med forslag om endringer.
Innspillene beskriver både styrker og svakheter ved dagens muligheter for innovasjon, men
felles for alle drømmene er imidlertid at de er gjennomgående optimistiske. Drømmene
viser en rotfestet tro på gode fremtidsmuligheter basert på det egalitære, kompetansetunge
norske samfunnet og våre naturressurser.
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NHO- og LO-lederne diskuterer fremtidens næringsliv
Vi må være forberedt! Det er meldingen fra Kristin Skogen Lund (NHO), Gerd Kristiansen (LO)
og deltakerne på Innovasjon Norges drømmeløft-arrangement 17. mars.
Arbeidsliv og samfunnsliv må forvente kraftige endringer i årene som kommer. Arbeidslivet i
Norge forandrer seg, ikke bare fordi oljen vil utgjøre en mindre andel av norsk økonomi, men
også fordi de globale konkurranseparameterene endrer seg raskt samtidig som
klimaendringene krever ny adferd hos både bedrifter og forbrukere.
De to tegner et fremtidsbilde av et arbeidsliv og samfunnsliv som kan bli mer fragmentert og
hvor vi kan miste de trygge, forutsigbare rammene vi er vant til. De er sikre på at mange
arbeidsplasser vil gå tapt. Derfor vil vi kunne få en todeling av arbeidsstokken, delt i
høykompetente og mindre kompetente arbeidstagere.
De som ikke har tilstrekkelig etterspurt spisskompetanse vil kunne oppleve et utenforskap som
ikke bare vil skyldes kompetanse nivå, men også konkurransen fra utenlandsk arbeidskraft. Og
selv ikke de høykompetente vil kunne føle seg trygge fordi deres kompetanse vil kunne være
tilgjengelig fra lavkost land via internett.
De er imidlertid begge trygge på at vi vil kunne klare å omstille oss til nye de nye situasjoner,
bare vi er våkne og fanger opp og reagerer raskt på endringssignalene vi får. Det gjelder også
offentlig sektor, som ikke får så klare beskjeder som næringslivet får fra sin bunnlinje.
Tryggheten deres er basert på det faktum at nordmenn er gode på livslang læring.
Medarbeiderdrevet innovasjon og omstilling er allerede en driver for norsk produktivitetsvekst.
Det etablerte trepartssamarbeidet sikrer at arbeidsliv og samfunnsliv endres parallelt. Og vi
våger nå å snakke om at det er nødvendig med en ledelse som sikrer at både upopulære og
populære tiltak blir gjennomført.
De nye arbeidsplassene vil komme fra områder vi allerede er gode, men i nye former skapt
både gjennom entreprenørskap og intraprenørskap. Naturressurser, havrommet og grønne
teknologier vil være kilder til nyskaping. Dette forutsetter at imidlertid at det finnes incentiver for
å gjøre ting på nye måter og at vi tillater risiko.
Drømmen er at alle kan være med og alle skaper velferd gjennom arbeid, selv om de fleste
antageligvis vil skifte karrierer flere ganger i løpet av arbeidslivet.
Se hele arrangementet på video her: http://bit.ly/1AaLL0I

Analyse
I kapitlet om bærekraft nevnte vi Romaklubbens hypoteser om hvordan man kan stimulere
til en bærekraftig omstilling. Vi har tatt utgangspunkt i disse hypotesene i presentasjonen
under, slik at vi lettere kan trekke ut læringspunkter til en fornyet innovasjonspolitikk.
Disse hypotesene indikerer at det ikke er noen quick fix å gå fra en industriell økonomi til
en bærekraftig økonomi. Noen sitater fra drømmeløftsprosessen viser imidlertid at mange
gjør seg tanker om hva vi kan gjøre.
(Referansen etter hvert kulepunkt viser til rapportør eller arrangør. IN står for Innovasjon
Norge og indikerer at et av våre kontorer har vært involvert i det relevante arrangementet).

53

Hypotese 1: Det er nødvendig med helhetlige systemtilnærminger til bærekraft i
innovasjonsarbeidet fremover:
 Industrial Symbiose can be seen as part of a circular economy thinking, focusing
on keeping the added value in products for as long as possible and at the same time
eliminate waste. Nordregio
 Man må ha en helhetlig politikk både for innovasjon og for bærekraft, og være
bevisste på hvordan de to politikk-områdene burde samspille og gripe inn i
hverandre. IN/Brasil
 Invest in sustainability as it represents a key competitive advantage. At the same
time, top quality, design and functionality of products must be guaranteed.
IN/Milan
 Fokuser på miljø og positiv næringsutvikling lokalt. Støtteordninger til konkrete og
gode miljøtiltak i havner og på den enkelte cruisedestinasjon er nødvendig. Cruise
næringen
 Helhetlig konseptuell tenkning er fremtiden. IN/Kulturell og kreativ næring
 Dagens offentlige innkjøpssystem tillater ikke staten å bestille helhetlige konsepter.
Ved å åpne for utviklingskontrakter og deretter å sette ut leveranser basert på det
nye på anbud, kan man adressere viktige samfunnsmessige strukturelle
utfordringer. IN/maritim
 Å arbeide med kompleksiteten i organisasjon og samfunfunnsutvikling kalles
Relasjonell Koordinering (Relational Coordination). Institutt for Medskapende
Ledelse AS
 Not only the products and services must become more sustainable but also the
operations need to improve in a sustainable way. IN/Hamburg
 Sirkulær økonomi er et tema som må høyere på agendaen i Norge, her går andre
land forbi oss. VIRKE
 Myndighetene må organisere sine energi-institusjoner slik at forsyning av kraft,
varme og transportenergi sees i sammenheng. IN/Hedmark
 Man må tenke verdiskapning i hele verdikjeden fra produksjon til forbruk.
Klimastiftelsen
 Det må være en helhetlig, konsistent, og utholdende politikk som både stimulerer
FoU, utvikler markeder og samtidig utvikler verdikjeder. IN/Buskerud og Vestfold
 Et nasjonalt forsknings senter for teknologi og bærekraft vil kunne gi helt essensiell
kunnskap for hvordan vi bygger framtidens bærekraftige samfunn. NTNU
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 De virkelige store endringer skjer først dersom man kan tenke større – i nasjonal og
internasjonal målestokk. Nøtterøy kommune

Tankesmiene om morgendagens utfordringer for norsk samfunn og næringsliv
Den 28. januar 2015 samlet Innovasjon Norge noen av tankesmiene til innovasjonspolitisk
debatt i Oslo. Panelet bestod av Kristin Clemet fra Civita, Marte Gerhardsen fra Agenda og
Hermund Haaland fra Skaperkraft.
De tre var enige om at Norge står overfor en omfattende omstilling i næringslivet. De hadde
ulike oppfatninger om vi faktisk står overfor en krise. Uenigheten kan skyldes sterk tilliten til
norsk omstillingsevne og et godt fundamentert og trygt velferdssamfunn.
De tre var enige i det er nødvendig og mulig med endringer i dagens innovasjonspolitikk,
holdningene til risiko og viljen til å kommersialisere nye ideer. Innovasjonspolitikken bør bli
bredere og få en tydeligere rolle i utformingen av rammebetingelser. Den bør ha betydning for
hele den økonomiske politikken, i følge disse ekspertene.
Det ble påpekt at relativt sikre investeringer i eiendom fortrenger investeringer i innovasjon.
Innovasjon er risikofylt. Det er stort behov for tidlig fase riskokapital, men tilførselen bør skje i
et samspill mellom private og offentlige aktører. Det må være lov både å feile og å feire
suksess.
Allerede i barnehagen bør lysten til å skape arbeidsplasser vekkes og den bør stimuleres
gjennom hele utdanningsløpet og i kontakt med næringslivet. Frafallet i videregående skole
kan være tegn på en begynnende krise.
De understreket at vi må flytte ressurser, talenter og teknologi inn i en ny fase hvor bærekraft,
et grønnere samfunn, behov for mer omsorg og evne til å høste av mangfoldet i befolkningen
vil måtte stå sentralt.
Debatten berørte også forholdet til fattige land. Disse fortjener å få samme velstand som oss.
Til den utviklingen trenger de energi og Norge må bidra til at de kan bruke grønn energi.
Se hele arrangementet på video her: http://bit.ly/1c0vlMT

Hypotese 2: Det må utvikles nye sosiale og politiske mekanismer som støtter opp
under ressursoptimalisering
 Dersom en type «kurtax» skal innføres som en del av fellesgodefinansieringer er det
viktig at dette gjelder alle reisende og ikke kun spesifikke segmenter. Næringen er
positiv til NOx fondet/avgiften og er positiv til at denne blir videreført.
Cruisenæringen
 Along food supply chains, ensure accurate traceability. IN/Milan
 Bruk co-funding mellom det offentlige og næringslivet for å sørge for at satsingene
er relevante, og sett kriterier i forkant slik at man ordentlig kan evaluere om
pengene har skapt relevante muligheter. IN/UK, Irland
 Bærekraft er ikke et prosjekt, men en omorganisering av samfunnet med
langtidsvirkning, IN/Brasil
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 Respons fra markedet viktigst for å bli god på bærekraft. IN/Landbruk
 En overordnet politisk strategi og målsetting som både er konsistent og presis for å
flytte gods fra land til sjø for å redusere miljøskadelig utslipp. IN/maritim
 The society is going to change, first of all for all those who can afford it.
IN/Hamburg
 Eksempelet med elbil viser tydelig hvor raskt ting kan skje når faktorene, pris,
design, teknologi og støtteordninger alle er på plass. Klimastiftelsen
 Det er fastlagt politikk i Brasil at innovasjonskravet reduseres ved bærekraftige
løsninger, dersom man kan vise til at produkter, prosesser og tjenester som blir
utviklet gir en bærekraftgevinst. IN/Brasil
 Det er behov for å etablere et språk for innovasjon og nytenkning i handelen - der
bærekraftig omstilling står sentralt. VIRKE
 Handelen som bindeledd mellom produsenter og forbruker er en uutnyttet kanal til
det grønne skiftet. VIRKE
 Folk med et ønske om å bidra til en bedre verden blir nedprioritert fordi de kun
står med en idé uten å være i stand til å gjøre noe med den på grunn av mangel på
ressurser. Disse bør det satses på! Få frem hvordan disse kan få nødvendige
ressurser. Start Norge
 Verdiskaping på tvers – tenke verdinettverk i staden for «gamaldags»
klyngetenking. Jobbe på tvers av bransjar for å løyse problem i samfunnet.
IN/Sogn og Fjordane ungdom
 Norge trenger en strategisk satsting for å bli verdens mest ressurseffektive industri.
Hvor kompetanse, innovasjonskraft, teknologiutvikling og rammebetingelser vil
være sentralt for å nå mål ift. klima, miljø og energi. Eyde-nettverket

Hypotese 3: det må utvikles nye markedsmekanismer som utløser miljø og
ressursproduktivitet
 Musikkbransjen, forlagsbransjen, pressen, film- og spillbransjen er blant de første
og mest gjennomgripende digitaliserte bransjene. De har bred erfaring med den
intensive globaliseringen som digitaliseringen innebærer, ikke minst på
eksportsiden – når produktene blir filer, kan de sendes rett ut i den globale skyen.
IN/Kulturell og kreativ næring
 Man vil ikke lykkes i å sikre en bærekraftig utvikling dersom man stoler for mye på
markedskreftene og at næringslivet frivillig skal inkorporere bærekraftkostnader i
regnskapet når de priser sine varer og tjenester for å konkurrere i markedet.
IN/Brasil
 Senk kravene til offentlige anbud slik at «nye, norske løsninger» kan komme i bruk.
NCE-MNT
 Assosier med dream society - relasjoner og emosjoner, mer enn basale behov.
IN/Landbruk
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 If people are involved -- they care. If they care -- they create. Moonwalk
 Disruptiv innovasjon er avgjørende for å løse de utfordringer vi står overfor.
IN/Buskerud og Vestfold
 Høsting eller dyrking av marine råvarer for anvendelse til fiskefôr, energi og mat,
kan bli en ny og betydelig vekstnæring i Norge, blant annet fordi mangel på
tradisjonelle marine fôrråvarer vil bli en begrensning i fremtiden.
SINTEF/Havbruk og fiskeri
 Det er et stort behov for å finne nye utviklingsområder som oppmuntrer til
kreativitet og innovasjon i jakten på inkluderende, rettferdig og bærekraftig vekst
og utvikling i dagens samfunn. IN/Kulturell og kreativ næring
 Sosial innovasjon, dvs. skaping av noe nytt innen det sosiale feltet. Dette kan ha en
offentlig/samfunnsmessig, sivilt og endog moralsk vinkling i form av produkt,
tjeneste, funksjon eller organisering. Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon
 På påfallande mange område heng ikkje det grøne skiftet på mangel på
teknologi/løysingar, men på marknadsvikt! Dei nye grøne løysingane finst - men
må etterspørjast. Eid kommune
 Energiewende i Tyskland er populært fordi folk kan delta. Med en desentralisert
modell frigjøres kapital, og klimapolitikken blir populær. Det gir politikerne
armslag. Klimastiftelsen
 Enorme summer går til offentlige innkjøp, alle disse MÅ være bærekraftige.
IN/Hordaland

Hypotese 4: Det er behov for en aktiv stat som legger til rette for miljø og ressursproduktivitet
 Norske havner og farvannslov med tilhørende forskrifter er styrende. Disse
rammene er gode, og norske haver bør utfra dette tilrettelegge for best mulig
styring av trafikken. Cruisenæringen
 Noe av oljefondet bør kanaliseres til investeringer i norsk innovasjon, slik som
fornybar energi. IN/UK, Irland
 Uforutsigbare rammebetingelser og markedsutløsende virkemidler på lokalt og
nasjonalt nivå hindrer ambisiøs satsning fra næringslivet. Hurum kommune
 Innovasjon Norge må stille krav til våre kunder om ansvarlighet ift. bærekraft.
IN/Reiseliv
 Skap et stort hjemmemarked på Offshore Wind. Bedriftene er klare hvis
politikerne ønsker en slik utvikling. Klimastiftelsen
 Ved å stille krav til bruk av nullutslippsteknologi vil man kunne etablere et
hjemmemarked. Klimastiftelsen
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 Det trengs en omlegging av incentivvirkemidlene til «Grønn kapital». Nøtterøy
kommune
 Det må være en helhetlig, konsistent, og utholdende politikk som både stimulerer
FoU, utvikler markeder og samtidig utvikler verdikjede Klimastiftelsen
 Tung tysk statlig intervensjon gjorde et hjemmemarked mulig. Så ble markedet
brukt som læringsarena i et samspill mellom markedsaktører og forbrukere.
Flertallet av solcelleanlegg ble finansiert av folk flest – bønder og privatpersoner.
Klimastiftelsen
 Strengere myndighetskrav til rensing av drikkevann, overvann og avløpsvann samt
felles standarder vil stimulere til økt innovasjon i vannbransjen. IN/Vannbransjen
 Vannbransjen må i dag forholde seg til 11 departementer. Tydeligere
ansvarsfordeling og bedre koordinering på myndighetsnivå vil styrke
rammebetingelsene og øke grunnlaget for innovasjon og utvikling av nye
løsninger. IN/Vannbransjen
Alle sitatene ovenfor, som er hentet fra drømmeløft-innspillene, viser sterk støtte for
Romaklubbens hypoteser om hva som er nødvendig å fokusere på for å realisere en
bærekraftig utvikling. Dette viser en modenhet som er grobunn for mer systematisk
refleksjon og handling i de neste faser av drømmeløft-arbeidet.

Hvordan kan Hurum kommune bruke grønn vekst og bærekraftig
utvikling som nøkkel til økt konkurransekraft?
Hurum brukte Drømmeløftet til å diskutere kommunens fremtid som et grønt sentrum.
Mange muligheter ble identifisert under arrangmentet, herunder:
•
•
•
•
•

Å bygge videre på Statkrafts bioenergi satsning for å skape nye muligheter
innenfor bioøkonomi.
Etablere en nasjonal pilot for utslippsfri fjordtransport.
Utforske klyngetenkning for å støtte eksisterende prosjekter og skape grobunn
for lokal innovasjon og arbeidsplasser.
Bruke mulighetene kommunen har som eier, og storforbruker av varer og
tjenester
Utnytte potensialet som ligger i attraktiv beliggenhet og en engasjert
lokalbefolkning.

Vi har lagt ut rapporten fra Hurum på drømmeløftet.no
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Mer generelle innspill
Ikke alle drømmeløft-arrangementene har hatt spesifikt fokus på bærekraft, men mer på
tradisjonell vekst gjennom internasjonalisering og utvikling av nye arbeidsplasser. Her er
noen eksempler på hvilke rammebetingelser de er spesielt opptatte av:
 Norge har ingen skatteinsentiver for å få private investorer til å investere kapital og
kompetanse i oppstartsbedrifter. IN/UK, Irland
 Skattereglene for eiendom og aksjer bør ettersees, her ligger mye av
grunnutfordringen for at vi i Norge investerer i eiendom før vi investerer i
innovasjon. IN/Kulturell og kreativ næring
 Sørg for tilgang til risikokapital. Klimastiftelsen
 Et forslag er å opprette et KapitalFunn etter modell av SkatteFunn. Dersom
investor går inn med penger og lar dem stå i en kritisk fase, kan man få
skattefradrag for investeringen. IN/Kulturell og kreativ næring
 Det finnes fortsatt ingen virkemidler for å bygge en industri rundt kreative
produkter. IN/Kulturell og kreativ næring
 Automatisk offentlig matching av privat tidligfasekapital. IN/Oslo. Akershus og
Østfold
 Mangelen på såkorn og risikokapital fører til at virksomheter innen kapitaltunge
bransjer dør ut før de får livets rett. IN/Gründere og oppstartsbedrifter
 Vi trenger flere private investorer «Business Angels». Det er kompetanse og penger
i samme pakke! IN/Gründere og oppstartsbedrifter
 Virkemidler for idé og konseptutvikling «smøres for tynt og for bredt» NCE-MNT
 Virkemiddelapparatet må kunne ta større risiko, også for store bedrifter. Det er en
stor utfordring å få finansiert pilotanlegg. IN/Landbruk


Risikoavlastning ved større demonstrasjonsprosjekt. IN/Møre og Romsdal

 Offensiv satsing på pilot- og demonstrasjonsanlegg for uttesting av teknologier.
Klimastiftelsen
 Virkemiddelapparatet må i størst mulig grad likebehandle SMB bedrifter og store
bedrifter. NxtMedia
 Forenkle søknadsprosessene for offentlig finansiering til innovasjonsprosjekter og
forsterke dialogbaserte innovasjonsanskaffelser IN/Vannbransjen
 Søknadsbehandlingen i Innovasjon Norge må være raskere. Virke
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 Betydelig økning av frie midler i klyngeprogrammene NCE Media
 Virkemiddelapparatet må satse på anvendt digitalisering med våre medier som
spiss. NxtMedia
 For både energisektoren og marin sektor er uansett langsiktige og forutsigbare
rammevilkår kanskje det viktigste av alt. IN/Hordaland
 Handelen bør anerkjennes i større grad og gis drahjelp gjennom nærings- og
innovasjonspolitikken. Virke
 Det er behov for bedriftsrettede kompetanseprogram. IN/Hedmark
 Handelshindringer mot de store markedene i Kina og Russland må bort.
IN/Hordaland
 Bedre politisk tilrettelegging for areal til næringsutvikling, og for lange
beslutningsprosesser på kommunalt og fylkes nivå. NCE-MNT
 Nordmenn går veldig rettede studier med lite nyskapning, og det er altfor lite
bredde i utdannelsen. IN/UK, Irland

Drømmene som ikke er der
Er det noe som mangler i alle drømmenes teknologioptimisme og vilje til å tenke
bærekraft?
Få gjør seg refleksjoner rundt det store spørsmålet som er fundamentet i moderne
suksessfull forretningsutvikling: Hvorfor har vi denne drømmen? Hvorfor vil denne
drømmen gjøre verden til et bedre sted for menneskene?
Et eksempel på en slik visjon kan være Googles tanke om å organisere alle data i verden
og gjøre dem tilgjengelig for alle på en nyttig måte. Selskapets innovasjonsfokus er flyttet
fra økt inntjening til hva vil gjøre brukernes liv bedre. Dette er et fokus på kundebehov,
markedsorientering og forretningsmodellering som er lite berørt i mange av innspillene.
Det er også relativt lite diskusjon om det vi kan kalle utilsiktede konsekvenser; det vil si at
velment innovasjon kan få negative konsekvenser av betydelige dimensjoner.
Forbrenningsmotoren er et opplagt eksempel på dette. Det er uklart hvordan både
næringsliv og myndigheter kan vurdere slike mulige problemer når de foretar sine
strategiske valg for innovasjon og innovasjonspolitikk.

Videre arbeid
Det er mye mer ”mat” i alle innspillene vi har mottatt enn vi har klart å fordøye til nå. Vi
tar materialet med oss inn Innovasjon Norges strategi-prosesser og i samarbeidet med
andre relevante aktører. Mye av denne tenkningen vil finne veien inn i Innovasjon Norges
råd til eiere, finansiører og samfunnet for øvrig. Vi vil naturligvis også gjøre bruk av
analyser og forslag i utviklingen av våre egne tjenester.
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Vi ser for oss følgende faser på det nåværende tidspunkt. Vi har gjennomført fase 1 med
mobilisering og bevisstgjøring. Vi ser foreløpig på en fase 2 med fordypning i
problemstillinger og en fase 3 for konkretisering.
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Drømmefanger-tabellen
De innspillene som er sendt til Innovasjon Norge etter Drømmeløft arrangementene
omfatter i størrelsesorden flere hundre sider. Alle er forskjellige i struktur. Få innspill har
prioritert eller konkludert sin drøm.
Denne tabellen er laget for på en enkel og oversiktlig måte klare å summere opp de ulike
temaer som er berørt i innspillene. Vi har hentet ut argumenter og forslag fra ulike
arrangementer. Teksten bak disse ”drømmene” har blitt bearbeidet av redaksjonen i
Innovasjon Norge, som i tillegg har valgt ut noen sentrale forutsetninger eller muligheter
som er formidlet i innspillet. Det er lagt vekt på å beholde så mye som mulig av essensen i
innspillene selv om teksten i tabellen er bearbeidet. Det er ingen direkte sitater, men
originalspråket er som oftest beholdt.

Brand Norway
Drøm

Drømmefanger

Hvordan få til drømmen /
kommentarer / forklaringer

Norge er internasjonalt kjent som
et kreativt samfunn, og norsk
innovasjon, kunst, design og
kultur er høyt etterspurt.

Innovasjon Norge/ Kultur
og kreativ næring

Kultur og kreative næringer markeder
er tredje største sektor i EU når det
gjelder sysselsetting; kreative
mennesker gjør Norge smartere
Begreps- og virkemiddelapparatet bør
utvikles for tjeneste- og
serviceinnovasjon, tilsvarende dagens
samfunnsbilde.
Vi stiller alt for sjelden spørsmålstegn
ved hva økonomisk vekst egentlig er.

Norge er et raskt voksende
internasjonalt marked for
feriereiser og kongresser.

Innovasjon Norge/
Reiseliv

For å få det til bør reiselivsnæringen
tilby ferdigutviklede produktpakker
basert på samarbeid mellom mange
ulike aktører.
Det norske reisemarkedet bør bli kjent
for høy opplevelsesverdi, lønnsomhet
og bærekraft.

Norway showcases its
competences and successes
continuously as a part of the
Brand Norway Strategy.

Innovasjon
Norge/Hamburg

Sustainability is a mega trend and one
of the main driving forces.
It is important to push forward the
SMEs and communicate and marketing
their success stories since the SMEs can
effectuate the sustainability change
process much faster than the big ones
and show the way forward.

Norway’s image in the world has
been enriched with the authentic
essence of Norway and its
potentials have been exploited in
the Brand Norway Strategy.

Innovasjon
Norge/Hamburg Division
Visit Norway

Create a boost about the “new Oslo” in
Germany.
We would love to make the very
interesting tourist-start-up scene in
Berlin available for Norwegian tourism
start-ups for a fruitful exchange and
new relation and create a story around
this in Germany.
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Innovasjon Norge utvider bildet
av Norge som turistland gjennom
sin kommunikasjon.

VisitOslo

Norge er mer enn bare ferie- og
fritidsturisme, men er også: citybreaks,
kulturturisme, kongresser,
internasjonale «corporate meetings»
Ønsker å lage kule ting sammen med
Innovasjon Norge!

Norge og norsk design er en
internasjonalt etterspurt
merkevare.

Innovasjon Norge/Møbel
(ferdigvareindustrien)

Disse næringene bygger på merverdier
som design, innovasjon, kreativitet og
merkevarebygging. Dette er verdier
markedet er villig til å betale en
betydelig merpris for.
En felles, slagkraftig strategi mellom
NFD, Innovasjon Norge og UD må på
plass. Norsk industri foreslår at det
-etableres et Norway House eller
«Creative Norway» som en plattform
for profilering,
-opprettes fire nye programmer - 1. for
design og produktutvikling, 2. for
merkevarebygging, 3. for eksport og
internasjonalisering, 4. for
spisskompetanse og innovasjon.

Drøm

Drømmefanger

Hvordan få til drømmen /
kommentarer / forklaringer

All kollektivtransport er basert på
alternative energikilder.

Asker kommune

Det trenges løsninger for biogass og
hydrogen som drivstoff nå; det foreslås
å starte et prøveprosjekt med gratis
kollektivtrafikk.

Offentlige anskaffelser er et
virkemiddel for omstilling, det
grønne skifte og økt
konkurransekraft for næringslivet.

Eid kommune

Legg inn innovasjon som standard
kriterium ved innkjøp, og
leverandørutvikling som standard
prosedyre.
Legg føringar om at det offentlege skal
gå i tidleg dialog med leverandørene.
Krav til miljøeffekt må vektast på linje
med pris i offentlege anbod

The Nordic-Baltic region is a
global locomotive for
green/sustainable growth

Innovasjon Norge/Baltics

Link educational institutions and the
business sector;
Use best practice on support
mechanisms for startups (funding
programs and networking areas).

Et bærekraftig norsk næringsliv
henter sine forretningsideer fra
havrommet.

Innovasjon Norge/Bergen

Samle aktører som sammen har det
som skal til for å utvikle helhetlige
løsninger
Innovasjon Norge bør ha anledning til å
ta lead på prosjekter med høy
innovasjonsgrad og koble på bedriftene
og FoU-miljøene som trengs for
realisering.

Norge har lyktes med å bygge en
bærekraftig landbruks-, mat- og
drikkenæring.

Innovasjon
Norge/Bærekraft

Respons fra markedet er viktigst for å
bli god på bærekraft
Assosier mer med «dream society»,
relasjoner og emosjoner, enn basale
behov.

Bærekraft
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Innovative offentlige anskaffelser
driver en bærekraftig økonomi.

Innovasjon
Norge/Juridisk

Det offentlige må konkurranseutsette de
store samfunnsutfordringene.
Offentlige og private investeringer setter
retning sammen for å løse disse, men
det offentlige må lede an.
Etabler et fond som gir risikoavlastning
ved innovative offentlige innkjøp

Norge er en verdensledende
næringsaktør i havrommet.

Innovasjon Norge/Møre
og Romsdal

Nye ideer oppstår i spenningsfeltet
mellom samarbeid og konkurranse.
Regionen trenger:
Videreutvikling av klyngearbeidet;
Tilrettelegging av cross-over muligheter
(«kryssbestøvning») mellom næringer;
Utvikling av store
demonstrasjonsprosjekt og nye test/demo-/verifiserings og
simuleringssentra.

Biokraft er lønnsomt.

Innovasjon
Norge/Oppland

Varmemarkedet er den mest
lønnsomme delen av markedet. El-kraft
til oppvarming skaper en svært usikker
og sårbar situasjon for konsumentene.
Derfor bør vi utvikle kunnskap om
biovarme/bioenergi hos kundene.
Nye ordninger bør pris-differensiere
støttesatsen for elkraft og bioenergi.

Vi har klare politiske føringer og
incentiver for en styrket og
helhetlig innsats for reduksjon av
klimafiendtlige utslipp.

Innovasjon Norge/Oslo
og Akershus og Østfold,
maritim og offshore
næringen

Næringene relatert til havrommet må
samle seg i klynger for å øke
kompetansemobilitet og robusthet mht.
konjunktursvingninger
Havromsnæringenes spisskompetanse
vil bidra til å løfte frem andre nye
næringer, eks. metall- og
mineralindustrien.
Å gi unge et tidlig tilbud for å skape
interesse, engasjement og mål gjennom
en lærlingeordning med adekvate
offentlige incentiver vil være med på å
sikre etterspurt fremtidig kompetanse.

Det er økt markedsmessig
samhandling mellom Brasil og
Norge med fokus på bærekraftig
teknologi.

Innovasjon Norge/Rio de
Janeiro

Bærekraft innebærer en langsiktig
omorganisering av samfunnet
Man kan ikke stole for mye på
markedskreftene og at næringslivet
frivillig skal inkorporere
bærekraftskostnadene. Rask bærekraftig
utvikling krever direkte politisk styring.
Det forutsetter en helhetlig politikk for
både innovasjon og bærekraft, og
bevissthet på hvordan de to politikkområdene burde samspille.

Norway provides solutions to
global problems

Moonwalk

Starts with Norwegian Unfair
Advantages. Identifying Global Pains
& Desired Gains. Ends in a clearly
defined mission where ‘1 Billion+
people' problems would benefit from
World Class competence from Norway.
Digitized courses, programs and tools
to educate people to become innovators
and entrepreneurs.
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Innlandsregionens har forløst sitt
fulle potensial innenfor den
kunnskapsbaserte bioøkonomien.

NMBU - Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet

Forsterke samspillet mellom akademia
og næringslivet (FOU-miljøer, bønder
og prosessindustrien).
Skal bedriftene ta samfunnsmessige
oppgaver i det «grønne skiftet», så vil
dette trenge finansiering og
kompetansetilbud.
Innlandet bør sammen med miljøene
rundt NMBU og våre høgskoler kunne
ta en internasjonalt ledende posisjon for
å utnytte våre fornybare skogressurser.

Nordmenn er bevisste på å
investere sine penger i etisk
forsvarlige og bærekraftige
prosjekter.

Storebrand

Vi bør flytte folks oppmerksomhet til
innovative, langsiktige og bærekraftige
løsninger som både skal gi bedre
langsiktig avkastning samt være positivt
for samfunnet som helhet.

Varehandelen innoverer
samfunnet gjennom
miljøinnovasjon.

VIRKE

Behov for å etablere et språk for
innovasjon og nytenkning i handelen der bærekraftig omstilling står sentralt.
Handelen som bindeledd mellom
produsenter og forbruker er en
uutnyttet kanal til det grønne skiftet.
Varehandelen har lite erfaring med å
tenke disruptiv innovasjon – slik
omstillingen til en sirkulær økonomi vil
kreve

Collaboration between two or
more companies, as well as
public actors, with the aim to
exploit residual flows of materials
and energy are the adopted way
of thinking.

Nordregio

Sogn og Fjordane bruker dei
naturgitte ressursane til
berekraftig næringsutvikling med
god balanse mellom utnytting og
vern.

Innovasjon Norge/Sogn
og Fjordane

Industrial symbiosis (IS) is one way to
achieve green growth. IS can be seen as
part of a circular economy thinking,
focusing on keeping the added value in
products for as long as possible and at
the same time eliminate waste.
The European commission stresses that
“transition to a more circular economy
requires changes throughout value
chains, from product design to new
business and market models, from new
ways of turning waste into a resource to
new modes of consumer behaviour.
Offentleg sektor må bruke
handlingsrommet som ligg i bruk av
skjønn i tolking av lover og forskrifter
om vern som går i favør av bedrifter
som bygger nytt næringsliv.
I Sogn og Fjordane samarbeider vi tett,
vi framsnakkar kvarandre, heiar på
kvarandre og er opne for nye stemmer
og nye idear.
Vi snur oss raskt og «vi berre gjer da»!

Vi realiserer fornybar vekst via
oljekompetansen.

Klimastiftelsen

Bruke kompetansen som finnes i olje og
gass inn mot fornybart
Energibransjen sterkt preget av et
strukturelt skifte fra en sentralisert til en
desentralisert modell.
Verden er hjemmemarkedet.
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Hurum kommune bruker grønn
vekst og bærekraftig utvikling
som nøkkel til økt
konkurransekraft.

Hurum kommune

Nøkkelen til en vellykket, grønn
omstilling ligger i å utløse et
iverksettende, engasjert og kompetent
fellesskap som trekker i samme retning
Ved ikke å fortelle en historie om
bærekraft i alle kanaler risikerer man å
underkommunisere den «grønne
fortellingen om Hurum».
Uforutsigbare rammebetingelser og
markedsutløsende virkemidler på lokalt
og nasjonalt nivå hindrer ambisiøs
satsning fra næringslivet.

Olje- og gass vil fortsatt være en
sentral del av norsk økonomi

Innovasjon Norge/Polen

Det positive med dagens situasjon er at
man innser at kostnadsnivået i Norge
må ned, både i olje- og offshoresektoren
og Norge generelt.

Drøm

Drømmefanger

Hvordan få til drømmen /
kommentarer / forklaringer

Norsk næringsliv evner å se ut
over den tradisjonelle
økonomiske bunnlinjen og bygger
forretningsmodeller der en mer
tredelt bunnlinje blir synlig, og
der de skaper sosiale verdier ut
over eget forretningsområde -men
hvor de allikevel tjener på
resultatene

SoCentral og Ferd Sosiale
Entreprenører

Sosialt entreprenørskap må anerkjennes
som en viktig kilde til innovasjon i
sosial sektor og et laboratorium for
bedre velferd. Dette er grunnleggende
viktig også for et velfungerende
næringsliv.
Private og offentlige innkjøp må gi rom
for innovasjon – både teknisk og sosial ved å etterspørre og følge opp på effekt
og resultater mer enn detaljerte
beskrivelser av en tradisjonell og
forventet gjennomføring.

Næringslivet i Tromsø har lyktes
med å frembringe tjenester og
produkter som verden trenger og
vil betale for

Innovasjon Norge
/Tromsø

Fremming av innovasjon må starte
allerede i skolen.
Det bør være lav terskel og forenkling
slik at flere tør å satse.
Satse på regionale innovasjonsnettverk,
koble forskning, næringsliv og utvikling

De gode ideene og
gründerspirene skaper de nye
arbeidsplasser.

Innovasjon
Norge/Gründere

For å få til dette så trenges det mer
privat kapital, matchingordninger og
skatteinsentiver som gir
risikoavlastning, crowdfunding og
internasjonale investeringer.

Det er lov å ha ambisjoner om å
bli en global forretningsmessig
suksess.

Innovasjon Norge/San
Francisco

“Silicon Valley is a mindset, not a
location”.
Motivasjonen for å etablere seg i Silicon
Valley er nærheten til marked, nettverk,
innovasjonsmiljø og kapital.
Deler av det norske skattesystemet er
lite tilpasset oppstartsbedrifter med stort
vekstpotensial.
Mål om å gjøre verden til et bedre sted
å leve som motivasjon, fremfor det rent
økonomiske.

Entreprenørskap
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Norge har en overordnet strategi
for framvekst av sosialt
entreprenørskap medfølgende
utviklingsmidler.

KREM

KREM har mål om å være en tydelig
veiviser til samfunnsinnovasjon
gjennom å utvikle nye koblinger på
tvers av offentlig, privat og frivillig
sektor.
Innovasjon Norges modell for
nettverkskreditt kan med fordel
utvides/fornyes og tilpasses til sosiale
entreprenører

Norske Entreprenører har fått et
fysisk hjem – ”Startup Village
Tøyen”.

Oslo Business Region /
MESH

Start-up miljøer er avgjørende for å
bygge entreprenørånd, kompetanse og
nettverk, og for å tiltrekke seg
oppmerksomhet av politikere og
internasjonale aktører.
Et Startupforum/ Advisory board kan
identifisere tydelige samarbeidsområder
og spisse konkurranseområdene.

Det er flere sosiale entreprenører
som tørr å satse og som skaper
effekter i form av
samfunnsmessig innovasjon og
økonomisk verdiskaping.

Senter for sosialt
entreprenørskap og
innovasjon (SE-senteret)

«Vi må i større grad slippe til frivillige
og ideelle organisasjoner og private
sosiale entreprenører i vår
velferdsproduksjon» ref. arbeidsminister
Robert Eriksson.
SE-senteret kan ta ansvaret for å
etablere et forum på tvers, basert på et
samarbeid med gruppen for Sosialt
entreprenørskap i Innovation Forum
Norge for å skape tilgang til både
nettverk, kompetanse, oppmerksomhet
og kapital.

Det er et naturlig valg å starte for
seg selv og ha visjoner uten å bli
uglesett.

Start Norge

Kulturbygging gjennom profilering av
gründere, (finansielle) incentiver,
nettverk;
integrere innovasjonslære i
utdanningen.

Alle elevene/studentene i norsk
skole har på et tidspunkt gått
igjennom et eller flere
bedriftsprogrammer av Ungt
Entreprenørskap.
Innovasjon Norge støtter sosiale
entreprenører i arbeidet med å
bryte barrierene i
skjæringspunktet mellom
offentlig politikk og finansierings
mekanismer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap vil på den måten
skape bredden i norsk entreprenørskap,
og det er ut ifra denne bredden vi
skaper de ekstraordinære talentene som
går videre og blir entreprenører.
Sosiale entreprenører må forholde seg
til både offentlig politikk, regulering av
dette feltet, og hvordan disse tjenestene
er finansiert gjennom det offentlige.
Dette kan oppleves som et fjell så stort
og massivt at det ofte kan synes umulig
å bestige det.

Lyk-z & døtre

Prosjekter i regi av Sosial Entreprenører
bør prioriteres/satses på ift Skattefunn,
IFU og OFU
Tromsø er en lendende StartUp
by med bedrifter som lykkes,
vokser og konkurrerer i
verdensklasse.

StartUp Tromsø

Tromsø er en koblingsboks både
sektorvis, tverrfaglig og mot
kapitalnettverk.
Vil etablere et Norsk ToppGründergymnas i Tromsø.
Vil sikre at universitetene kobler
studenter fra ulike studieretninger i
entreprenørielle settinger for på den
måten å frembringe nye idéer.
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Norsk næringsliv evner å se ut
over den tradisjonelle
økonomiske
bunnlinjen, og bygger
forretningsmodeller der en mer
tredelt bunnlinje blir synlig, og
der de skaper sosiale verdier ut
over eget forretningsområde -men
hvor de allikevel tjener på
resultatene

SoCentral og Ferd Sosiale
Entreprenører

Sosialt entreprenørskap må anerkjennes
som en viktig kilde til innovasjon i
sosial sektor og et laboratorium for
bedre velferd. Dette er grunnleggende
viktig også for et velfungerende
næringsliv.
Private og offentlige innkjøp må gi rom
for innovasjon – både teknisk og sosial ved å etterspørre og følge opp på effekt
og resultater mer enn detaljerte
beskrivelser av en tradisjonell og
forventet gjennomføring

Reiseliv
Drøm

Drømmefanger

Hvordan få til drømmen /
kommentarer / forklaringer

Norge er et av verdens mest
populære reisemål med fantastisk
natur- og matopplevelser

Innovasjon Norge/Paris

Forlenget sommersesong /hotellsesong
fra mai til september
Et bedre forhold mellom pris og kvalitet
Reelle luksus og high-end produkter må
på plass
Det bør tilbys produktpakker for
videresalg via eksterne turoperatører
Lettere tilgjengelig og brukervennlig
informasjon om offentlig transport

Norge gir en helthetlig god
opplevelse for cruise passasjerene:
Naturen, menneskene, levende
lokalsamfunn, opplevelser og
gode logistikk og
infrastrukturløsninger.

Innovasjon Norge/Cruise

Vi ønsker flere norske snu havner
Utvikling av relevante klynger/nettverk
bør fortsettes. Samarbeid gir resultater!
Fokus på miljø og næringsutvikling
lokalt.
Støtteordninger til miljøtiltak i havner
og på den enkelte cruisedestinasjon

Norsk reiseliv får en opptur fordi
vi har tilfredsstilt behovet til godt
voksne turister med stor
kjøpekraft.

Innovasjon
Norge/Lillehammer
Reiseliv

Behov for utvikling av nye typer
produkter/ tjenester til «sølv» markedet
Utvidet «omsorg» og delingsvilje i
forhold til gjestene
Innovasjoner for å opprettholde et
snødekke
Evne til internasjonalisering
Styrk gjensidig forhold mellom reiseliv
og landbruk

Drøm

Drømmefanger

Hvordan få til drømmen /
kommentarer / forklaringer

Det finnes et tilbud på aktiviteter
for unge pensjonister som er
tilpasset interessene deres.

Innovasjon Norge NordTrøndelag, unge
pensjonister

Mange pensjonister føler seg for
gammel for noen aktiviteter, men langt
for ung for «seniordans», «seniortreff»
eller pensjonistforeninger. Ikke bare
ønsker unge pensjonister et
aktivitetstilbud som er tilpasset
interessene deres, men de ønsker også
tilrettelegging for deltagelse som f.eks.
transport, datahjemmehjelp etc.

Samfunnsansvar
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Norske bedrifter tar
samfunnsansvar og bidrar til å
løse vår tids utfordringer både
lokalt og globalt.

Innovasjon Norge/CSR

Bedrifter møter stadig høyere
forventninger om å ta samfunnsansvar.
For å navigere blant disse
forventningene kan bedrifter orientere
seg etter relevant beste praksis i sin
bransje eller verdikjede. Gode globale
retningslinjer fra FNs Global Compact,
OECD og ISO kan også vise veg.
Viktig er tydelige mål og en forpliktelse
til kontinuerlig forbedring uansett
ambisjonsnivå.

Vi har en samlet, visjonær og
målbar nasjonal politikk for
samfunnsinnovasjon, som tydelig
integrerer nærings- og
velferdspolitikken.

Innovasjon
Norge/samfunnsinnovasjon

Det er et nasjonalt behov for
velferdsinnovasjon. Løsninger kan være
samhandling på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer, systemorientert
innovasjon, brukerorientert
tjenesteutvikling og sosialt
entreprenørskap.
Behovet for velferd kan utløse
samfunnets fulle
verdiskapingspotensial.
Heller enn å styre aktiviteter bør
myndighetene bestille oppnådd
samfunnseffekt. Staten bør sette
ambisiøse mål for fremtidens samfunn
og understøtte dette med konkrete
tiltak.
Det er behov for en
finansieringsordning som stimulerer til
sektorovergripende innovasjon,
koordinerende aktører bør støttes.

Samfunnsinnovasjon kan også
være profitabelt

Innovation Forum
Norway

Innovasjon handler også om sosial
innovasjon, men det kan være risikofylt
å starte ny aktivitet av denne type.
Innovasjon Norge bør gjenopprette sitt
program for mikrofinans.
På den annen side kan
samfunnsinnovasjon også være svært
profitabelt, om man gjør bruk av den
rette kompetansen. Man kan for
eksempel gjøre bruk av kompetansen
fra finansklyngen i næringsvirksomhet
av denne typen. Her kan Innovasjon
Norge spille en rolle.

Drøm

Drømmefanger

Hvordan få til drømmen /
kommentarer / forklaringer

Kompetanse fra olje og
gassnæringen brukes til
innovasjon i marin og maritim
næring.

Innovasjon
Norge/Trondheim

Bygg forskningslaboratorier som kan
ligge i forkant. Ocean Space senter må
realiseres.
Det må jobbes med
produktivitetseffektivitet i privat og
offentlig næringsliv.

Samhandling
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Innovasjon Norge oppretter
arbeidsutvalget “Innovativ
Ungdom”.

NTNU / Fremtidscamp

Innovativ Ungdom skal i all hovedsak
være en høringsinstans for Innovasjon
Norge. En representant fra utvalget skal
jevnlig møte med ledelsen i Innovasjon
Norge for å viderebringe sine ideer og
innspill.
Konkret skal det utvalget foreslå
løsninger på problemstillinger gitt av
Innovasjon Norge og komme med nye
ideer arbeidsutvalget har jobbet med
selv.

Norge har et nasjonalt senter for
teknologi og bærekraftige
forretningsmodeller.

NTNU

Det krever et fungerende, fruktbart
samarbeid mellom næringsliv,
virkemiddelapparat og myndigheter.

Norwegian technology has
helped Canada to reduce the
environmental impact of its
offshore and oil sand industry.

Innovasjon
Norge/Toronto

Norway and Canada share a great deal
in common including political
structure, natural resource base,
cultural values, and a Northern view of
the globe. Both countries have the
political will, economic strength and
transparent values.
These are almost ideal preconditions
for making dreams come true!
Norway and Canada also could work
closely together towards responsible
Arctic business development.

Norsk næringsliv er kjent for økt
nyskapning og utvikling av nye
verdikjeder og anvendelser;
Norge er et attraktiv marked for
utenlandske investorer.

Eyde-nettverket

utforske globale trender via
internasjonal klyngesamarbeid;
kartlegge og intensivere kontakt med
internasjonale leverandører og knytte
dem nærmere norske utfordringer;
bygge / utvikle felles læringsarenær for
kunnskapsdeling mellom industrier;
markedsføre Norge som verdens mest
ressurseffektive industri.

Helsenæringen utvikler løsninger
som er tilpasset brukernes behov,
og bruker sykehuset som læringsog uttestingsarena.

Idépoliklinikken, Oslo
universitetssykehus

Idépoliklinikken har satt opp noen
grunnregler for innovasjon i
helsenæringen. Som metafor har de
brukt helsevettreglene for turgåing i
marka.
Innspillet er bl.a. en appell om
samarbeid med brukere / pasienter og
sykehusene ved utvikling av nye
produkter.

Et optimalisert samarbeidet i
Team Norway med henblikk på
næringslivsarbeidet i Danmark

Innovasjon Norge/
København

Det er nytt for ambassaden at den skal
arbeide med næringslivsfremme.
Koordinert kommunikasjon -vi ser flere
muligheter i dette samarbeide.
Behov for en grundigere
informasjonsinnsamling av prioriterte
sektorer

Norge er best på innovasjon av
offentlige tjenester.

Innovasjon Norge/
Singapore

Relevante innovative løsninger
eksporteres lønnsomt til Singapore.
Forutsetning for langsiktige resultater
ville være et omfattende samarbeid
mellom norske bedrifter og singaporske
myndigheter.

«Nordmenn får folk til å
samarbeide».

Innovasjon
Norge/Drammen

Miljøteknologiordningen er et godt
eksempel på at politikere setter en
retning uten å være for «spisse». Mer av
dette!
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Oil and gas technology finds its
way into other domains like Med
Tech and Space Tech as well and
Renewable –all industries where
Norway also has a strong
technology position.

Innovasjon
Norge/Houston

This could for example happen through
a collaborative initiative; ‘Pumps &
Pipes Innovation in the Oilfield and
Cardiovascular Medicine’.
The progress of new overarching
technologies, such as nanotechnology,
could create solutions and constitute
great opportunities
Norway lacks a critical mass of
international leadership capabilities in
driving technology from idea to
international success. Competition is
tough and the US have got one of the
strongest innovation ecosystems in the
world, particularly showcased by
Silicon Valley and a celebration of
young entrepreneurs that we don’t find
in Norway.

Norge har sitt eget "Applied
technology center".

Innovasjon
Norge/London med
ambassaden

Senteret bør opprettes etter modell av
«McLaren Applied Technologies», som
er et eksempel på en høyteknologisk
bedrift som jobber med næringslivet i
UK og internasjonalt. Her bruker man
kunnskap og ekspertise bygget opp i
Formel 1 til å bygge konsumer
produkter, og andre innovasjons
muligheter
Det er viktig at selskapene har
markedsnærhet.
Det er få norske tenketanker, profilerte
foredragsholdere, institusjoner med
verdensagenda, store
kulturpersonligheter etc., som fanger
internasjonal oppmerksomhet og
synlighet i tradisjonelle media,
konferanser og kulturliv.

Norway and Spain are important
export and import markets to
each other and play a strong role
for building a sustainable
economy for both countries.

Innovasjon Norge/Madrid

Norway shouldn’t be only exporter, but
also collaborator.
Important to explain differences in
order to understand each other.
Innovation Norway should build
confidence between companies

Oppland er kjent for innovasjon
gjennom sine FoU aktiviteter.

Innovasjon
Norge/Oppland FoU

Vi må lære oss å dele spesialisert
kunnskap – alle kan ikke kunne altogså akademia og offentlig sektor
Ambisjonsmangel - grunnleggende
holdninger må endres fra barnsben av
Norge trenger en nasjonal strategi for
vareproduserende industri

Sogn og Fjordane har skapt fleire
møteplasser lik «Campus
Fosshaugan» som styrker
trekanten høgskule-finans-næring.

Innovasjon Norge/Sogn
og Fjordane - ungdom

Utnytt det enorme internasjonale
nettverket til 200 studentar frå 94 ulike
land som går på det einaste
verdsgymnaset i Noreg, United World
College (UVC) i Fjaler
Tenk verdinettverk i staden for
gamaldags klyngetenking for
kunnskapsdeling på tvers.
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Norsk industri utnytter fullt sitt
potensiale innen offshore wind
sektoren

Innovasjon
Norge/Stockholm

Skape allianser med internasjonale
aktører;
grundig markedsanalyse, vurdere det
fremtidige kinesiske, ev. japanske
markedet;
starte en pilot- og utviklingssenter i
Østersjøregionen som samtidig
tiltrekker seg internasjonale aktører
videreutvikle kompetanse innen
flytende offshore;
flytte fokus av norske aktører fra olje
mot vindenergi.

Horten har et verdensledende
senter for høyteknologi med
20.000 arbeidsplasser.

Norwegian Center of
Expertise-(NCE)-Microand Nanotechnology

Senke kravene til offentlige anbud slik
at «nye, norske løsninger» kan komme i
bruk.
Forsterke klyngetenkningen og
orientering mot internasjonale
markeder
Det trenges flere globale industrielle
«lokomotiver» som etterspør norsk
innovasjon

Økt samarbeid mellom bedrifter
øker innovasjonstakten.

Innovasjon
Norge/Grålum

Robotteknologi og automasjon gjør det
mulig å etablere ny industrivirksomhet.
Tillitskapital til gründere og
innovatører kreves.
Gi sterkere innovasjons incentiver til
tjenesteytende næringer.
Innkjøpsordninger i staten bør ha rom
for å ta innovasjonsrisiko, også i
forhold til SMBer.

Vi utvikler nye arbeidsmetoder
gjennom samhandling.

VRI Agder

For å lykkes med omstillingen må vi
fornye oss og ta inn impulser og
endringssignaler utenfra og unngå en
lock-in-situasjon.

Vi får til et godt samspill mellom
akademia og næringslivet.

Innovasjon Norge /
Hamar

Hedmark har et solid utgangspunkt for
å ta en nasjonal posisjon i det ”grønne
skiftet”. Man kan få til økt samspill
mellom studenter, forskere, bønder og
prosessindustrien gjennom opprettelsen
av et eget ”campus” kombinert med
bedriftsrettet kompetanseprogram og
økonomiske incentiver.

Overføring av teknologi frå
oljeindustrien til andre bransjar
vil kunne gjeva løft innafor andre
næringer, som t.d. helse.

Innovasjon Noreg /Agder

Rogaland vil kunne speal ei svært viktig
rolle dersom vi tek vare på
kompetansen frå oljeindustrien og
hjelper dei som vil satsa på bruk av
denne på ein ny måte.
Ein må setje saman kreative team
utanfor dei faste rammene, lage
prototyper som kan testes underveis.
Teknologi som vert utvikla må ha
grobunn i eit marked.

72

Agder har koblet og organisert
ulik kompetanse, fått sterke
virkemidler inn mot grønne
virksomheter og er på topp ang
attraktivitet for flinke folk.

Innovasjon Norge / Agder

Blant Agderfylkenes serke sider trekkes
frem:
Tette og gode samarbeid innen og
mellom aktører ( klyngene –
næringsliv/UiA/det offentlige)
Beliggenhete: Porten mot
Europa/kysten/kort vei mellom alt
(både fysisk og kompetansemessig)
Måten man jobber på, med kontinuerlig
lærende organisasjoner.

Vekst og internasjonalisering
Drøm

Drømmefanger

Hvordan få til drømmen /
kommentarer / forklaringer

Norge er verdensledende i
utvikling og eksport av løsninger
og kompetanse innen
vannforsyning og rensing av
avløpsvann.

Innovasjon Norge /
Fagnettverk Rent Vann

Bransjen bør forenes i én felles klynge /
NCE;
Stimulering til teknologioverføring fra
andre bransjer;
Strengere myndighetskrav, felles
standarder, dialogbaserte
innovasjonsanskaffelser, økte rammer
til forskning, utvikling og innovasjon.

Norway plays an important role
in supply, technology and
knowledge transfer to help
Vietnam produce clean energy.

Innovasjon Norge / Hanoi

Norway can pursue its business
interests by orienting itself towards
international markets and at the same
time look towards contributing to reach
global sustainability goals.
Norwegian competence in maritime
technology could help developing
effective ports and short sea shipping in
Vietnam.

Norge har lyktes med
internasjonalisering av grønn
vekst.

Innovasjon Norge /
satsingen Grønn vekst

Utnytte beste praksis fra Kina
Flere ressurser til Norwegian Energy
and Environment Consortium

There is one centralised contact
for investors and companies
interested in the emerging
markets.

Innovasjon
Norge/Ambassaden i
Nairobi

Many companies hope for a “one go
centre” in Norway for the entire range
of services, grants and support that is
on offer by the Norwegian
Government. Along with that it would
be various grants and programs into
one flexible instrument that is granted
for the entire business cycle from
market search and entry
Allocate substantially more money and
resources to Embassies for promotional
activities in the local market and
market search for business
opportunities

Norge utnytter EØS-avtalen og
EU-programmer til store
økonomiske og finansielle
fordeler, og til å bygge nettverk
og få innsikt og kompetanse.

Innovasjon Norge/EU
teamet

Deltakelse i EU-programmer er viktig.
Det handler om mye mer enn penger gir sterke muligheter til samspill og
innsikt i hva som rører seg i vårt
viktigste marked og gir økt kompetanse,
i tillegg til lærings- og
erfaringsutveksling.
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Næringsutviklingen i Finnmark
lykkes med å utnytte særpregene i
arktiske- og
urbefolkningsområder.

Innovasjon
Norge/Karasjok

Det ligger stor verdi i grensesnittet
mellom kule steder, kreative næringer
og kompetente unge mennesker.
Ta større del av verdikjeden i porten
mot Russland, Finland og Sverige.
Kysten er korteste vei til Kina.
Fokus må være næringsvekst og ikke
distriktspolitikk.

Næringer basert på naturgitte
forutsetninger vokser.

Innovasjon Norge/Møre
og Romsdal, styret

Forsterke forskning og utvikling
innenfor de næringene som har
naturgitte fortrinn.

Norsk næringsliv bidrar på en
økonomisk lønnsom måte til å
realisere FNs nye bærekraftsmål
mot 2030

Innovasjon
Norge/Næringsutvikling
og Bistand

Dette skjer gjennom et tett samarbeid
mellom myndigheter, sivilt samfunn,
akademia og norsk næringsliv.
For eksempel har norske bedrifter
markedsmuligheter ved å utvikle eHealth og e-Governance-løsninger for
myndigheter i Afrika og Asia eller for
krise- og beredskapsorganisasjoner.

Norsk disruptiv medierettet
forskning og utvikling utløser
store potensialer og har
betydelige internasjonal
verdiskapningsverdi.

Medieklyngene NCE
NxtMedia og NCE Media

Medier er en spiss for teknologisk
drevet tjenesteutvikling
Medieforskningen er oftest
tilbakeskuende. Forskere leverer
normalt i lange sykluser mens media
bransjen har en 24/7-rytme - der neste
dag og neste sak alltid er viktigst.
Vi trenger et eget innovasjonsprogram
for digitale medier

Forskningsprogrammet
Demo2050 for Havbruk og
Fiskeri er opprettet.

SINTEF/Fiskeri og
havbruk

Havbruket vil delvis måtte flytte fra
fjordene ut til mer værutsatte
lokaliteter.
Utvikling av ny industri, som dyrking
av tare og andre lav trofiske
organismer, forutsetter at ny teknologi
utvikles for å oppnå en stabil og
forutsigbar produksjon.

Vi tenker globalt og ser hele
verden som marked med
utgangspunkt i hva som er
kundens problem.

IN/Tønsberg

Vi jobber smartere gjennom for
eksempel automatisering og
robotisering.
Risikovillige pilotkunder er helt
avgjørende for å få fart i nye prosjekter.

I Telemark gjennomfører vi
samhandlingsinnovasjon!

IN/Skien

Vi samarbeid på nye måter, mtp. å
skape industriarbeidsplasser i storskala.
Vi ser sammen hvordan råstoffer som
CO2, alger, skog, etc. kan danne nye
næringskjeder – kobler primærnæringer
med industri – kanskje det ikke er så
lang veg å gå?...

Norge er verdensledende på
fiskehelse og
sykdomsbekjempelse

Innovasjon
Norge/Steinkjer

Det ligger store markedsmuligheter i
leverandørvirksomheter og andre
tilknyttede bedrifter til
oppdrettsnæringen. Landbruket levere
fôr til havbruket.

Norwegian companies can
concentrate on doing business
with Russian partners.

Innovasjon Norge/St
Petersburg

Innovation Norway contributes to
removing barriers to business through
providing expert knowledge on the
Russian system, market, culture and
legislation, to whom Norwegians may
turn to for counselling and information.
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Norske leverandører til offshore
industrien benytter
markedsmulighetene i ASEAN
landene.

Innovasjon Norge/ New
Delhi

ASEAN landene har ca. 660 millioner
innbyggere; det finnes for tiden 71
frihandelsavtaler i regionen, og flere
nye er under forhandling – et stort
marked for offshore leverandører.
Norske myndigheter, maritim sektor og
industri må stå sammen for å få til det
store løftet.

Norge og Sør-Afrika har etablert
et økonomisk lønnsomt
partnerskap som «Ocean
economies», og samarbeidet har
blitt inngangen til det øvrige
afrikanske markedet.

Innovasjon
Norge/Capetown

Sør-Afrika som inngang og
læringsarena for inngang til Afrika
Nye forretningsområder åpnes pga. av
at bredbånd og wifi er mer og mer
tilgjengelig også i fattige områder i SørAfrika.
En mulighet for videreutvikling i norske
bedrifter ligger også i å ta med
lærdommen fra nye markeder tilbake til
hovedkontoret i Norge.

Norwegian industries focus on
the emerging markets

Innovasjon Norge/Jakarta

This includes meeting requirements for
local content
Long term and predictable funding
and/or a strong balance sheet are
necessary when entering emerging
markets like Indonesia.
Due diligence of partners is needed in
emerging markets, but not always easy
to carry out because of lack of
transparency and lack of available data.

Norwegians think big and are
exceptional in marketing!

Innovasjon Norge/Kuala
Lumpur

To be successful in international
business, Norwegians have to be more
aggressive and better in marketing
themselves.
Companies need to be able to address
the needs of their clients and offer the
solutions, instead of focusing on
functionalities and specifications of
their products and services.
Nanotechnology and computer gaming
are rapidly growing industries to look
into.

Resources are invested in market
surveillance, foreseeing
developments and catch emerging
opportunities that can ensure a
premium-price for recognition of
an added-value.

Innovasjon Norge/Milan

Invest in sustainability as it represents a
key competitive advantage. At the same
time, top quality, design and
functionality of products must be
guaranteed.
Norway needs to develop competences
in brand-building, it could learn from
the Italian excellences on how to build
brands efficiently and successfully.

Det åpnes et «Norwegian House
Moscow».

Innovasjon
Norge/Moskva med
ambassaden

Det anbefales å se markedsmulighetene
i Russland i et utvidet geografisk- og
bransjeperspektiv og satse på samarbeid
om forskning, utdanning og
kulturutveksling.
Barrierer i det russiske markedet kan
være
omdømmeutfordringer
og
sanksjoner.
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Norway has ‘American style’
funding sources in terms of scale
of investment.

Innovasjon Norge/New
York

To succeed in global markets: Work
smarter, get better, raise the standards.
Key challenges facing Norwegian
entrepreneurs abroad is getting the right
contacts and good knowledge about the
market.
Companies should want to minimize
their environmental footprint.

Norge er godt etablert som
leverandør av løsninger mot
luftforurensing i Kina.

Innovasjon
Norge/Shanghai

Kinesiske myndighetene er mer og mer
bevisste på helse og forurensing. Her
ligger det en enorm markedsmulighet.
Vi må snu denne situasjonen til noe
positivt og utnytte den.
Kunnskap om og holdning overfor
Kina må endre seg for å kunne utnytte
de store markedsmulighetene i Kina.
Dette kan f.eks. skje gjennom kinesisk
språkundervisningen på skolen og økt
tilbud for praksis/studieopphold i Kina.

Vi åpner opp for den skjulte
kraften som ligger i de etablerte,
større bedriftene.

Medieklyngene

Det etableres flere ordninger og
incitamenter for større bedrifter, blant
annet for å sikre mulighet for spin-off
prosjekter og systematisk samarbeid
med gründere.

Norsk næringsliv utnytter den
enormt økende kinesiske
bevisstheten rundt miljø og
miljøvern.

Innovasjon Norge
/Shanghai

Norske beslutningstakere har mangel
på internasjonal kompetanse som
medfører for langvarige prosesser og
ikke nok satsing mot internasjonale
markeder.
Vektlegg det positive Kina gjør feks «At
Kina løfter flere hundre millioner ut av
fattigdom».
Innfør mandarin i skolen og send
studenter til Kina for praktikantopphold
eller studier. Det fører til
holdningsendringer, mer kunnskap og
større interesse imot Kina.

Annet
Drøm

Drømmefanger

Hvordan få til drømmen /
kommentarer / forklaringer

Risikolån har overtatt for
tilskuddsfinansiering.

Innovasjon Norge
Lunchgruppen av 01.05.15

Det vil øke INs finansieringsramme for
utviklingsprosjekter.
Låntager vil ansvarliggjøres i større
grad.
Lån følges opp bedre enn tilskudd.
Mye enklere å evaluere effekter enn ved
bruk av tilskudd.

Det finnes en kollektiv
forsikringsordning for
intellektuelle rettigheter som gjør
at bedrifter lettere kan forsvare
rettighetene sine i en spesialisert
domstol.

Innovasjon Norge/IPR

Mange norske bedrifter har lav
bevissthet om IPR.
Verdikjeder krysser ofte landegrenser og
innovasjon skjer oftere i samarbeid.
Dette utfordrer beskyttelse av IPR.
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Det er etablere et syndikert
partnerskap med «Public
Funding» aktører i Norden som i
fellesskap samler alle
støtteordninger/virkemidler i en
felles «OPEN DATA» løsning.

Kapitalguiden Norge

De som søker etter støtte og virkemidler
har behov for å finne samlet
informasjon på forskjellige språk om:
Hvor finner jeg alle
«virkemidlene/fondene?», Er jeg
berettiget til støtte noe sted? og
Hvordan søker jeg?
Resultatet av syndikeringen og en
«ostehøvel» struktur blir at kun de
støtteordninger som er relevantefor
både kunden og aktøren blir synlig
for kunden.

Kunnskapen om kompleksiteten i
organisasjon og
samfunnsutvikling utvides og
utnyttes.

Institutt for Medskapende
Ledelse AS

Virksomheter med høy grad av
Relasjonell Koordinering øker både
effektiviteten til arbeidsprosesser samt
kvaliteten på leveranser.

Fossilfritt landbruk i Agder – fra
jord til bord

Norges Bondelag
Agderkontoret

Norges Bondelaget Agderkontoret skal
arrangere en mulighetskonferanse i
august 2015.

Noreg får ein sentral plass i
romeventyret

Innovasjon Noreg
/Rogaland

Norge har allereie ein sterk
romindustri. Nye forretningsområda
kan vera:
Satellitt-tenester: Cubesats (romsonder
små som vatnflasker), opprydding i
rommet, space weather (solaktiviteten),
space factories.
Romturisme: Turisme (t.d. totimars tur
opp til 100 km med 5 min i rommet),
flyruter, oppbåsbare hotellmodular.
Romkraft: Gigantiske solcelle-paneler
plassert i rommet.
Gruvedrift på asteroidene, Månen og
Mars.
Varslingssystem for beskyttelse av jorda
mot asteroider.
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Oversikt over arrangementer
Drømmefanger

Sted
arrangement

Kontakt

Antall
deltakere

Abelia

Tidspunkt
arrangement
24. mars

Litteraturhuset,
Oslo

Daglig leder Daniel Ras-Vidal; daniel.rasvidal@abelia.no

45

Asker kommune

29. april

Nesbru, Asker

56

Ferd Sosiale
Entreprenører og
SoCentral

17. mars

Sentralen, Oslo.

Gründerhuset
FLOW

12. mai

Tromsø

Nina Schefte, Pure Consulting
nina@purecsr.no
Stine L. Hattestad Bratsberg
stine@purecsr.no
Katinka Greve Leiner, Ferd
fse@ferd.no;
Siri Nodland, SoCentral
siri.nodland@gmail.com
Ingvild Kielland;
ingvild@flownorway.com

Hurum
Kommune

27. april

Hurum rådhus

60

Innovasjon
Norge,
Beijing

19. mai

Beijing

Gunlaug Marie Brandshaug Bucher,
Hurum kommune
Johannes Skaar, Innovasjon Norge
johannes.skaar@innovasjonnorge.no
Knut Sørli
knut.roald.sorlie@innovasjonnorge.no

Innovasjon
Norge,
Bergen
Innovasjon
Norge,
Bodø
Innovasjon
Norge,
Bodø
Innovasjon
Norge,
Bærekraftsdivisj
onen
Innovasjon
Norge,
Cape Town
Innovasjon
Norge,
Drammen
Innovasjon
Norge,
Enterprise
Europe Network
Innovasjon
Norge,
Fagnettverket
Rent Vann
Innovasjon
Norge,
Førde
Innovasjon
Norge,
Grimstad

19. mars

Bergen

31

24. mars

Bodø

Nina Broch Mathisen,
nina.broch.mathisen@innovasjonnorge.n
o
Linda Simensen,
Linda.Simensen@innovasjonnorge.no

25. mars

Thon Hotel
Lofoten, Svolvær

Karsten Nestvold
karsten.nestvold@innovasjonnorge.no

40

17. april

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo

Kjell Bruvoll
Kjell.Bruvoll@innovasjonnorge.no

24

16. mars

Norton Rose
House,
Capetown
Papirbredden,
Drammen

Siw Longvastøl
siw.heggedal.longvastol@innovasjonnorg
e.no
Fredrik Jean-Hansen
Fredrik.JeanHansen@innovasjonnorge.no
Magnar Ødelien
Magnar.Odelien@innovasjonnorge.no

10

20. mars

40

ikke
oppgitt

ikke
oppgitt

40

40

6. mai

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo

12. mars

Miljødirektoratet
, Helsfyr, Oslo

Arne Borgersen
Arne.Borgersen@innovasjonnorge.no

130

12. mars

Innovasjon
Norge, Førde

Halvor Flatland
Halvor.Flatland@innovasjonnorge.no

20

25. mars

Grimstad

Erling Hellum
Erling.L.Hellum@innovasjonnorge.no

30
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5

Innovasjon
Norge,
Grålum

17. april

INSPIRIA
science center,
Grålum.
Møteleder: Toril
Mølmen
Høyskolen i
Hedmark

Erlend Y. Haartveit
Erlend.Ystrom.Haartveit@innovasjonnor
ge.no

80

Innovasjon
Norge,
Hamar

27. mars

Kristin Malonæs
kristin.malonaes@innovasjonnorge.no

40

Innovasjon
Norge,
Hamburg
Innovasjon
Norge,
Hamburg
reiselivsavdeling
en
Innovasjon
Norge,
Hanoi
Innovasjon
Norge,
hovedkontoret

24. april

Hamburg,
Marriot hotel

Erle Hauso
Erle.Hauso@innovationnorway.no

14

24. mars

Hamburg

Bjørn Petter Skjeltorp
Bjorn.Petter.Skjeltorp@innovasjonnorge.
no

10

19. mars

Hanoi, Ho Chi
Min City

Ole Henæs
Ole.Henaes@innovationnorway.no

50

28. januar

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo

120

Innovasjon
Norge,
Hovedkontoret

17. mars

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo

Innovasjon
Norge,
Jakarta

14. april

Shangri-La
Hotel, Jakarta

Anita Krohn Traaseth
Anita.Traaseth@innovasjonnorge.no
Kristin Clemet, Civita.
Marte Gerhardsen, Agenda
Anne Lise Johnsrud
Anne.Lise.Johnsrud@innovasjonnorge.n
o
Kristin Skogen Lund;
kristin.skogen.lund@nho.no;
Gerd Kristiansen, LO;
gerd.kristiansen@lo.no
Ole Schanke Eikum
Ole.Schanke.Eikum@innovasjonnorge.n
o

Innovasjon
Norge,
Juridisk avdeling

28. april

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo

26

Innovasjon
Norge,
Karasjok

12. mars

Karasjok

Beatrice Pignatel
Beatrice.Pignatel@innovasjonnorge.no
Per Harbø, Nasjonalt program for
leverandørutvikling
Marit Holter-Sørensen, DIFI
Merete Susan Andersen
merete.susan.andersen@innovasjonnorge
.no

Innovasjon
Norge,
Kuala Lumpur
Innovasjon
Norge,
kultur og kreativ
næring
Innovasjon
Norge,
København
Innovasjon
Norge,
Lillehammer

24. april

Kuala Lumpur

Ewe Tuan Hay
Tuan.Hai.Ewe@innovationnorway.no

ikke
oppgitt

24. mars

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo

Margit Klingen Daams
Tuan.Hai.Ewe@innovationnorway.no

150

21. april

Kgl. norsk
Ambassade
København
Høyskolen på
Lillehammer

Henrik V. Jensen
Henrik.Verner.Jensen@innovationnorwa
y.no
Torunn Linneberg
Torunn.Eivor.Linneberg@innovasjonnor
ge.no

7

Innovasjon
Norge,
Lillehammer

20. mars

Høyskolen på
Gjøvik

Truls Terje Hoel
Truls.Terje.Hoel@innovasjonnorge.no

70

19. mars

80

120

ikke
oppgitt

20

70

Innovasjon
Norge,Lilleham
mer

29. april

Eidsiva Energi,
Gjøvik

Truls Terje
HoelTruls.Terje.Hoel@innovasjonnorge.
no

18

Innovasjon
Norge,
London
Innovasjon
Norge,
Madrid
Innovasjon
Norge,
Milano

15. april

London

Heidi Dahl
heidi.m.dahl@innovationnorway.no

14

25. mars

Gaute Hagerup
Gaute.Hagerup@innovasjonnorge.no

10

10. april

At Innovation
Norways offices
in Madrid
Milano

Elisabeth S. Meyer
Elisabeth.Svanholm.Meyer@innovationn
orway.no

8

Innovasjon
Norge,
Moskva
Innovasjon
Norge,
Møbel og Design
Innovasjon
Norge,
New Delhi
Innovasjon
Norge,
Oslo, Akershus,
Østfold
Innovasjon
Norge,
Paris
Innovasjon
Norge,
Reiseliv

15. april

Moskva

Rolf Petter Almklov
rolf.petter.almklov@innovasjonnorge.no

8

26. mars

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo
New Delhi

Elisabeth S. Meyer
Elisabeth.Svanholm.Meyer@innovationn
orway.no
Helge Tryti
Helge.Tryti@innovasjonnorge.no

100

10. april

Lysaker

Eirik Henriksen
eirik.henriksen@innovasjonnorge.no

19

3. mars

Paris

Heidi Dahl
heidi.m.dahl@innovationnorway.no

10

13. mars

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo

Audun Pettersen
audun.pettersen@innovasjonnorge.no

150

Innovasjon
Norge,
Rio de Janeiro

10. april

Rio de Janeiro

Helle Moen
helle.moen@innovasjonnorge.no

ikke
oppgitt

Innovasjon
Norge,
Samfunnsinnova
sjon
Innovasjon
Norge,
San Francisco og
Silicon Valley
Innovasjon
Norge,
Satsingen grønn
vekst
Innovasjon
Norge,
Shanghai
Innovasjon
Norge,
Singapore
Innovasjon
Norge,
Skien
Innovasjon
Norge,
Sogn og
Fjordane, Styret

9. april

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo

Ove Kenneth Nodland
Ove.Kenneth.Nodland@innovasjonnorge
.no

100

30. april

SanFrancisco/Silico
n Valley

Gro Dyrnes
gro.eirin.dyrnes@innovasjonnorge.no

15

12. mai

KS Agenda
møtesenter, Oslo

Grethe Bergsland
Grethe.Bergsland@innovasjonnorge.no

70

21. april

Shanghai

Pål Bråthen
paal.braathen@innovationnorway.no

8

4. mars

Singapore

25

23. mars

Klosterøya,
Skien

13. april.

Førde

Torunn Aas Taraldrud
torunn.aass.taralrud@innovasjonnorge.n
o
Anniken Fægri Damm Larsen
anniken.faegri.dammlarsen@innovasjonnorge.no
Halvor Flatland

18.
februar

81

ikke
oppgitt

25
23

Innovasjon
Norge,
St.Petersburg
Innovasjon
Norge,
Stavanger
Innovasjon
Norge,
Steinkjer

23. april

St.Petersburg

Rolf Petter Almklov
rolf.petter.almklov@innovasjonnorge.no

5

29. april

Stavanger

8

16. april

Steinkjer

Marit Brandal
marit.karlsen.brandal@innovasjonnorge.
no
Ulrik Hammervold
ulrik.hammervold@innovasjonnorge.no

Innovasjon
Norge,
Stockholm

13. mars

Stockholm

Tina Nordlander
Tina.Nordlander@innovasjonnorge.no

11

Innovasjon
Norge,
Tallinn
Innovasjon
Norge,
Tromsø
Innovasjon
Norge,
Trondheim
Innovasjon
Norge,
Tønsberg
Innovasjon
Norge,
VISIT Norway

21. april

Tallin og Vilnius

Tiina Link
Tiina.Link@innovationnorway.no

70

24.
februar

Tromsø

131

19. mars

NTNU,
Trondheim

Stein Gunnar Bondevik
steingunnar.bondevik@innovasjonnorge.no
Vigdis Harsvik
vigdis.harsvik@innovasjonnorge.no

26. mars

Innovation
Park,Tønsberg

80

17. mars

Innovasjon
Norge,
Visit Norway,
New York
Innovasjon
Norge,
Warszawa
Innovasjon
Norge,
Ålesund
Innovasjon
Norge,Ålesund

mars og
april

Miami, avholdt i
forbindelse med
Seatrade 2015
messen i Miami
New York

Tore Strømsodd
Tore.Oystein.Stromsodd@innovasjonnor
ge.no
Tor Johan Pedersen/Visit Norway
tor.johan.pedersen@innovasjonnorge.no
Hege Vibeke Barnes
hege.barnes@innovationnorway.no

4

45

39

60

23. april

Warszawa

Kjell Arne Nilsen
Kjell.Arne.Nielsen@innovasjonnorge.no

7

9. mars

Ålesund

8

26. mars

Ålesund

Innovation
forum

23. april

Institutt for
Medskapende
Ledelse AS

8. juni

Innovasjon
Norges lokaler,
Oslo
ikke oppgitt

Bodil Palma Hollingsæter,
Bodil.Palma.Hollingsaeter@innovasjonn
orge.no
Bodil Palma
Hollingsæter,Bodil.Palma.Hollingsaeter
@innovasjonnorge.no
Truls Berg
Truls.Berg@digitalinsight.no
Jon Erik Børresen
jonerik@iml.no

ikke
oppgitt

Moonwalk

24. mars

Oslo

Kenneth Winther, Moonwalk
kenneth.winther@me.com

120

NMBU- Norges
miljø og
biovitenskapelig
e universitet
Norges
Bondelag, Agder

26. mars

Vitenparken,
NMBU, Ås

Colin Murphy, NMBU
colin.murphy@nmbu.no

45

Gjennom
ført i
februar
som
dialogmøt

Kristiansand

Finn Aasheim, Bondelaget
finn.aasheim@bondelaget.no

9

82

12
45

e
Norsk
Klimastiftelse

24. mars

Loungen, IN

Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norsk
klimastiftelse
lhpm@klimastiftelsen.no
Knut Traaseth, Norsk
venturekapitalforening
ktt@nvca.no
Fredrik Winther
fredrik@oslobusinessregion.no
Øystein Bredal-Thorsen
obt@silicia.no

31

Norsk
Venturekapitalfo
rening (NVCA)
og MESH

18. mars

Oslo

Norwegian
Center of
Expertise (NCE)
NTNU,
Fremtidscamp

24. april
13. mars

Forskningsparke
n Vestfold,
Horten
Trondheim

Simon Lie, NTNU
simon.lie@ntnu.no

12

Oslo
Businessregion,
MESH
Oslo Medtech

28. april

MESH, Oslo

Fredrik Winther;
fredrik@oslobusinessregion.no

160

26. mars

Forskningsparke
n Oslo

85

Start Norge

21. mars

Kristiansand

Kathrine Myhre, Oslo Medtech
kathrine.myhre@oslomedtech.no
Ane Solesvik Oppedal, Oslo Medtech
aso@oslomedtech.no
Ove Kenneth Nodland, Innovasjon
Norge
Ingvild Sandmo
leder@startnorge.no

TEKNA,
(Lerchendalskon
feransen)
Ungt
Entreprenørskap

4. februar

Scandic
Nidelven,Trondh
eim
Oslo

Ivar H. Kristensen
ihk@tekna.no

230

Tor Kåpvik,
tor.kapvik@ue.no

50

VIRKE

27. april

VIRKES lokaler,
Oslo

Camilla Skjelsbæk Gramstad,
camilla.gramstad@virke.no

90

VisitOslo

13. mars

Oslo

Katrine Mosfjeld,
katrine.mosfjeld@visitoslo.com

136

30. april

ikke
oppgitt

60

80

Hvis vi av en eller annen grunn ikke har fanget opp et arrangement eller ved en feil utelatt
det fra oversikten, ber vi om at arrangørene send en email med de relevante opplysningene
til per.koch@innovasjonnorge.no. Vi tar det med i neste utgave.
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Noter
1

Rystad Energi, gjengitt i Fakta 2014 Norsk Petroleumsverksemd, OED/Oljedirektoratet

2

https://www.nho.no/Om-NHO/Videoarkiv/erna-solberg---arskonferansen-2015/

3

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition 2005, OECD.
http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginnovationdata3r
dedition.htm Norsk oversettelse av definisjon i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk
og indikatorer 2014
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=indikatorrapporten%2FHov
edsidemal&cid=1224698172624
4

SSB 23. februar Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning, 1. kvartal 2015
http://www.ssb.no/kis

5

Norges bank Regionalt nettverk 1/2015 (6. mars) http://static.norgesbank.no/pages/102788/RegnetNasjonal_1_15_no.pdf
6

NHO Økonomisk overblikk 1/2015 https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-ogdokumenter/okonomisk-politikk-og-analyse/oo-1-2015.pdf
7

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/ledstill

8

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd

9

NHO Næringslivets økonomibarometer 17. mars 2015http://okonomibarometer.no/

10

NHO Økonomisk overblikk 1/2015 https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-ogdokumenter/okonomisk-politikk-og-analyse/oo-1-2015.pdf
11

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/nhos-arskonferanse/id2358168/

12

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

13

The Conference Board og Eurostat
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_hour_worked

14

OECD Economic Survey of Norway (Volume 2007/2 – January 2007)

15

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-20151/id2395258/?docId=NOU201520150001000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=5
16

http://fpol.no/like-mye-innovasjon-i-naeringslivet-i-norge-som-i-andre-nordiske-land/
http://innovasjonsbloggen.com/2014/06/05/norsk-naeringslivs-innovasjonsevne-betydeligundervurdert/
17

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet (Indikatorrapporten 2014), side 32
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=indikatorrapporten%2FHov
edsidemal&cid=1224698172624

18

http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/wcc/WCYResults/1/scoreboard_2014.pdf

19

https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis
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20

http://www.innovasjonnorge.no/no/Innsats/nr-12014/kronikk/kronikkartikkelen/#sthash.IvLDJoC1.dpuf
21

http://www.nordicinnovation.org/Publications/measuring-public-innovation-in-the-nordiccountries-mepin/ http://survey.nifu.no/step/publin/
22

E. Weizsäcker et al, Factor five. Transforming the Global Economy through 80% Improvements in
Resource Productivity, Earthscan, 2009

23

http://www.kongehuset.no/tale.html?tid=127119&sek=26947&scope=27247

24

http://newclimateeconomy.report/

25

http://www.eksportkreditt.no/no/Om-Eksportkreditt/Aktuelt/Eksportkreditt-Norgepresenterer-eksportanalyse-for-fornybar-energi/
26

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/myths_and_realities_of_clean_te
chnologies
27

Torger Reve og Amir Sasson: Et kunnskapsbasert Norge, Oslo 2012

28

http://www.google.com/publicdata/explore?ds=k6n6dkler1898_&ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=Teayyido&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:DK:CA:FI:D
E:GR:JP:NO:SE:US:GB&ifdim=country&hl=en_US&dl=en_US&ind=false&icfg
29

Entreprenørskap i Norge 2012, Global Entrepreneurship Monitor, Universitetet i Nordland

30

http://www.google.com/publicdata/explore?ds=k6n6dkler1898_&ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=Suskilyy&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:DK:CA:FI:D
E:GR:JP:NO:SE:US:GB&ifdim=country&hl=en_US&dl=en_US&ind=false&icfg
31

http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204

32

World Bank. 2014. Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. Washington, DC

33

http://thegedi.org/research/gedi-index/

34

http://menon.no/upload/2015/01/29/verdiskapingsanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport28.-januar-2015-2.pdf
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology http://www.energyupgrade.net/openspace-konferanser.html
36 Se for eksempel Riel Millers metodikk for bruk av fremtiden i politikkutvikling
http://www.rielmiller.com/
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