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Innovasjon

OECD: «Innovasjon i offentlig sektor kan være en ny eller vesentlig endret tjenestene, 
produkt, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte. At innovasjonen er ny, betyr 
at den er ny for den aktuelle virksomheten, den kan likevel være kjent for og iverksatt i 
andre virksomheter»

Eller:

NYTT

NYTTIG

NYTTIGGJORT



Det innoveres i hele landet!

Statlige og kommunale 
virksomheter innoverer, lærer av 
hverandre og er gode på gjenbruk

MEN

FoU-miljøer, næringsliv og frivillig 
sektor deltar 
sjelden i innovasjonsprosessene.

Bare 13 % samarbeidet med 
forskere om sin siste innovasjon
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Østlandet
78 %

Nord-Norge
71 %

Vestlandet
71 %

Sørlandet
76 %

Midt-Norge
71 %

Kilde: KS Innovasjonsbarometer, 2020





En innovativ offentlig 
sektor

- Politikere og offentlige myndigheter 
må gi handlingsrom og insentiver til 
å innovere.

- Ledere må utvikle kultur og 
kompetanse for innovasjon, der man 
har mot til å tenke nytt og lærer av 
feil og suksesser.

- Offentlige virksomheter må søke nye 
former for samarbeid.

Meld. St. 30 (2019–2020) - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20192020/id2715113/


Mål om forsknings- og innovasjonskultur i offentlig sektor i 
Trøndelag

Mobilisere til mer forskning og innovasjon, og samordne innsats

Partnerskap for forskning og innovasjon i offentlig sektor i 
Trøndelag: 

KS: Anniken Kjær Haraldsen og Morten Wolden

Statsforvalteren: Øystein Johannessen og Trude Mathisen

Fylkeskommunen: Kirsten Ingjerd Værdal

Norges forskningsråd: Lars E. Onsøyen

Nettverk av FOUI-kontakter i kommunene

Kompetansemeglere i Innovasjonsselskapene

Samarbeid om forskning og innovasjon



Aktiviteter
hittil i år

• 15. februar: Digitalt møte med 
FOUI-kontaktene i kommunene

• 29. mars: Digitalt møte med FOUI-
kontaktene i kommunene og 
kompetansemeglerne

• 19. april: Webinar om veikart for 
tjenesteinnovasjon

• Fast, fysisk høstsamling for FOUI-
kontaktene og 
kompetansemeglerne



•Utgangspunkt: kommunens 
utfordringer / muligheter.

•Hvem kan hjelpe dere på veien?

•Det finnes veiledning, verktøy og 
virkemidler fra idé-fase til 
ferdige løsninger.

•Forskning, utvikling og 
innovasjon – en ekstraoppgave 
eller verktøy for å løse oppgaver 
som uansett må løses?

Figur hentet fra Meld. St. 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor



Ulike virkemidler

DISTRIKSFORSK, Skattefunn, Skjønnsmidler, 
Kompetansemegling

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Forskningsrådet

EU (Horisont Europa)



Prosjekteksempler

Les om flere:

Prosjekter fra offentlig sektor (forskningsradet.no)

FoU-rapporter – KS

Nyheter RFF Trøndelag (regionaleforskningsfond.no)

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/offentlig

• Flomrespons - Tidligere og mer

presis varsling av flom.

• Digi Trøndelag 

• Bedre mobilitet med selvkjørende 

buss på Sula.

• Utvikling av et verktøy som skal gi 

europeiske barn en bedre 

skolehverdag og hjelpe dem med 

generell livsmestring (BOOST).

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/offentlig-sektor/prosjekter-fra-offentlig-sektor/
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/
https://www.regionaleforskningsfond.no/trondelag/om-rff-trondelag/nyheter-rff-trondelag/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprosjektskjonn.fylkesmannen.no%2Foffentlig&data=05%7C01%7Cleo%40forskningsradet.no%7C424a312b82b64da2534408da96fdaf5b%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C1%7C0%7C637988313562679094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iMaLyzatUGnM8jxJECRPqSpdqMHQjCNcNg4xKoeEL4w%3D&reserved=0


Forskning og 
innovasjon 

Samarbeid og nettverk

Følg med på radaren

Kultur

Ledelse

Demografi

Økonomi

Digital

Miljø og klima

Velferdsutvikling

Næringsutvikling
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Utfordringsbildet - nye løsninger


