
www.innovasjonnorge.no

Radikal innovasjon i offentlig sektor 
Fleip eller fakta?

Oslo 21. november 2018
Mona Skaret



eelnosiva

Krav og 
forventninger

Tilgjengelige
ressurser

http://www.thinkstockphotos.com/search/2/image?artist=eelnosiva&family=creative


FNs bærekraftsmål



Innovasjonstalen 2017:

Vi trenger mer radikal innovasjon i offentlig sektor

Melkerobot Vertikalt landbruk



Det står ingenting i vårt oppdragsbrev om radikal innovasjon…



Innovasjon er et personlig valg!



Vi må bygge bro mellom to verdener! 

Drift, anskaffelser og investeringerForskning og innovasjon



Helse og omsorg

Utdanning
Infrastruktur og transport

Forsvar

Rettsvesen

Offentlig tjenesteyting

Næringsøkonomiske formål

Kultur
Miljøvern



Vi vil ha flere innovasjonspartnerskap!

Ta i bruk, spre

Dialog med bedrifter

Konkurranse

Utvikle og teste løsninger

Samfunnsbehov

www.innovasjonnorge.no/partnerskap

Norge går foran!

Kjøp

http://www.innovasjonnorge.no/partnerskap


2016: Norges første innovasjonspartnerskap
STAVANGER KOMMUNE – Økt aktivisering og egenmestring



Behov
Vi trenger nye løsninger og tjenester for innhenting, 
bearbeiding og deling av informasjon mellom pasient, 
pårørende og helsetjenesten i et helhetlig pasientforløp 
knyttet til kreftsykdom

Status
Prosjektet er i konkurransefasen

Følgevirksomheter
Fredrikstad kommune, Sykehuspartner, 
St. Olavs hospital og NTNU

2017: Sykehuset Østfold 
Nyskapende pasientforløp - kreft 



Behov
• 1350 broer i fylket
• Omfattende etterslep på vedlikehold 
• Ønsker å utvikle fremtidens broer og vedlikeholde og 

rehabilitere dagens broer med nye og mer effektive metoder  

Status
Er i behovsfasen

Følgevirksomheter
Ikke koblet på enda

2018: Møre og Romsdal fylkeskommune 
Vedlikehold og bygging av broer



Vennligst vent 
mens vi behandler 
din søknad…

…i 60 dager



Bilde: www.fjell-luft.blogspot.no

Skal vi asfaltere 
alle krøtterstiene
fordi det går
noen folk der?



Stilling ledig: Hvem vil lede innovasjon og digital 
transformasjon av etaten for åpen scene?

Et av Norges største helseforetak
Ble bygget i perioden fra 2005 til 2013. 
Første anslag: 1.000 millioner kroner. 
Sluttkostnad: 12,7 milliarder kroner.



Fakta 6 mnd senere = ingen avisforsider



Saksbehandlingstiden for oppstartselskaper er kraftig redusert

Redusert saksbehandlingstid (ETIL1)

60 dager

4 dager



En attraktiv arbeidsplass med motiverte medarbeidere

4 av 5 
Høy motivasjon og jobbtilfredshet 
(Score på medarbeiderundersøkelsen)

2,9 %
Sykefravær
(6,4 % off. forvaltning)Innovasjon Norge kåret til Norges mest 

attraktive arbeidsplass blant yrkesaktive 
økonomer for andre år på rad (Universum)



Innovasjon er 
også destruksjon

Tillit mellom partene en forutsetning



moska@innovasjonnorge.no

Konsortium Konsortium

NY UTLYSNING 2019:
Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt 
etter helt nye løsninger. Vi tilbyr risikoavlastning og prosessveiledning.
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