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Gangen i innlegget

• Om Kunnskapsdugnaden - bakgrunn 

• Kunnskapsplattform for å forstå og 

drøfte kompetansedrevet innovasjon 

og verdiskaping
- den ”nordiske” modellen inngår i rammeverket

• Avslutning



Bakgrunn

• Kunnskapsdugnad for verdiskaping
- kunnskapens rolle i verdiskapingen; verdiskaping i 
en kunnskapsøkonomi

• Et initiativ fra Tekna som NHO og LO er 
med på

• 12 delstudier med fokus på 
kunnskapsstatus og utfordringer

• Sammenfattende perspektiv
- kompetansedrevet innovasjon og verdiskaping



Kompetansedrevet innovasjon og 

verdiskaping - kunnskapsplattformen

• Holdepunkter for å vurdere grunnlaget for 

fremtidig verdiskaping

• Rammeverket rundt verdiskapingen

• Innovasjonsrettet politikk



Holdepunkter om grunnlaget for 

fremtidig verdiskaping (1)

• God økonomisk utvikling å bygge på

• Kunnskap som produksjonsfaktor
- kunnskap har alltid spilt en rolle i verdiskapingen

- blir stadig viktigere for fremtidig verdiskaping

- kunnskap er både forskningsbasert og erfaringsbasert

- kunnskap er ikke en gitt størrelse

- kunnskap spres lett og kan vanskelig bli helt eksklusiv 

- det blir ikke mindre kunnskap igjen til andre om noen bruker den, 
snarere utvikles mer

- eksponensiell vekst i mulige kombinasjoner => må forvente høyere 
innovasjonstakt; fornyelse gjennom entreprenører og intraprenører



Holdepunkter om grunnlaget for 

fremtidig verdiskaping (2)

Innovasjoner bygger på teknologiske gjennombrudd, men verdiskapende 
effekter av ny teknologi er ikke avgrenset til nye produkter. Vel så 
viktig er mulighetene teknologien åpner for å hente ut og skape 
verdier, dvs. ikke først og fremst patenterbar teknologi
- endre arbeidsprosesser i og mellom bedrifter

- endre måter virksomheter organiseres på

- endre samhandlingen mellom individer, funksjoner og  virksomheter

Global kontekst for innovasjon og verdiskaping
- multinasjonal forretningsvirksomhet

- dekopling av verdikjeder og funksjoner

- må være attraktiv som vertsland i en global kontekts



• Betydningen av forutsigbarhet i makroøkonomiske forhold

• Den norske samfunnsformasjonen (” nordisk modell”)
- historien viser høy evne til omstilling og fornyelse 

- produktivitetsfokus og omstilling er det samme som innovasjon

- egalitær lønnsstruktur bidrar til omstilling fra lavproduktiv til 

høyproduktiv virksomhet

- generelt høyt utdanningsnivå øker evnen til å mestre endring

- universelle velferdsordninger bygger ned motstand mot å 

beskytte status quo

- medbestemmelse gir økt forståelse for omstilling

- individuelle kvalifiseringstiltak øker evnen til mestring

Rammeverket rundt 

verdiskapingen (1)



• Omstilling for å fremme bærekraftig vekst
- frontfagsmodell; lønnsevne i konkurranseutsatte 
virksomheter setter rammer for kostnadsveksten

• Kritiske forutsetninger for den norske 
samfunnsformasjonen 
- medbestemmelse: effektivitetsforbedringer som mål

- universelle velferdsordninger: trygghet kombinert med 
at arbeid ”lønner” seg

- frontfagsmodell: bærebjelke for næringsstrukturelle 
endringer som gir bærekraftig verdiskaping

Rammeverket rundt 

verdiskapingen (2)



• Stor pengerikelighet på statens hånd kan gi kollektiv 
villfarelse
- velmenende forståelse kan gi resultater som undergraver  
grunnlaget for fremtidig verdiskaping uten at konsekvensene blir 
åpenbare før om mange år

* medbestemmelse for status quo

* velferdsordninger som undergraver arbeidslinje

* lønnsfastsettelse slik at bare konkurranseutsatt 
virksomhet med stor grunnrente hevder seg internasjonalt

• Avgjørende at verdiskapingens betydning for 
fremtidig velferd står høyt på den politiske 
dagsordenen

Rammeverket rundt 

verdiskapingen (3)



Innovasjonsrettet politikk for en 

kompetansedrevet økonomi

• Evnen til å tilegne seg kunnskap

• Evnen til å få kunnskap spredt

• Evnen til å ta kunnskap i bruk - innovasjon



• Så å si all kunnskap utvikles i utlandet

• Forskning er nøkkelen for å komme i 
inngrep med og tilegne seg fra 
kunnskapsfronten internasjonalt
- absorbere ny kunnskap vs. å utvikle ny kunnskap

• Grunnforskning og grunnleggende 
anvendt forskning står sentralt – U&H og 
institutter må forventes å kunne spille en 
rolle i en nasjonal politikk

Styrke evnen til 

kunnskapstilegnelse (1)



Styrke evnen til 

kunnskapstilegnelse (2)

• Kvalitet er et uomgjengelig krav for at norsk forskning 
skal være attraktiv som  samhandlingspartner for 
ledende internasjonal forskning

• Rekruttering av talenter til forskning er en kritisk faktor

• Jobb med internasjonal forankring gjennom 
forskerutveksling – inn og ut

• Opptrappingsplan for norsk FoU må ikke gå på akkord 
med kvalitetskravene til forskning

• Elitistisk tilnærming for å fremme fremragende forskning 
– forenlig med ”nordisk” modell?



Styrke evnen til 

kunnskapsspredning (1)
• Utdanning kopler kunnskapsutvikling og mulighetene 

for å anvende ny kunnskap

- styrker evnen til å forstå, lære, systematisere erfaringer og ta dem i bruk

• Høy ressursbruk på utdanning i Norge

• Stor andel av den norske befolkningen har 
videregående og høyere utdanning – et uttrykk for 
”nordisk” modell

• Etter- og videreutdanning potensielt viktig, men 
Mattheus-effekt: de som allerede har mye utdanning, 
tar mer



• Små lønnsforskjeller gir svært svake prissignaler for valg 
og dimensjonering av ulike utdanningsretninger

• Relativt færre med utdanning i realfag og teknologifag

- vestlig trend, som er spesielt sterk i Norge

- utfordring innen rammen av dagens næringsstruktur

- har effekt på fremtidig næringsutvikling

- mer åpent hva konsekvensene er for fremtidig verdiskaping så 
sant det er spisskompetanse for å forstå teknologiene som åpner 
mulighetsrommet for verdiskapende anvendelser

Styrke evnen til 

kunnskapsspredning (2)



Styrke evnen til 

kunnskapsspredning (3)

• Alvorlig brist i tilgang på lærere med 
høyere realfagsutdanning til norsk skole
- arbeide aktivt og målrettet for å motvirke denne utviklingen som 

vil forarme undervisningskvaliteten og forsterke realfagenes 
imageproblem blant de unge

- uheldig fordi mat.nat.kompetanse inngår i mange andre fag

• Avgjørende med allmenn utbredelse av 
gode basisferdigheter i lesing, skriving og 
regning
- arbeide målrettet for å forbedre (svake) PISA-skårer



Grunnleggende forhold understøtter innovasjon

• Holdninger
- åpenhet/aksept for endring og at satsinger kan slå feil

• Innovasjonspress
- konkurransepolitikk (så lenge markedene ikke blir perfekte)

- må fokuseres særskilt i offentlig sektor

• Velfungerende faktormarkeder
- kapitalmarkeder; markedssvikt for såkorn, men neppe for 
investeringsselskap

- fleksibilitet og mobilitet i arbeidsmarkedet

Styrke evnen til å ta kunnskap i 

bruk - innovasjon (1)



Tiltak rettet direkte inn for å fremme innovasjon

• Til dels betydelig kontrovers, men mye på retorisk plan og 
neppe mer enn på andre samfunnsområder

• Generelle virkemidler har selektive effekter

• Tiltak bør begrunnes med at de kan korrigere systemsvikt eller 
markedssvikt

• Gi tiltakene en innretning som støtter opp om et helhetlig 
perspektiv på kompetansedrevet innovasjon

– stimulere bedrifters forskningsaktivitet med insentiver som fremmer 

kontakt med kvalitativt ledende basisforskning

Styrke evnen til å ta kunnskap i 

bruk - innovasjon (2)



Bedriftsrettede virkemidler i mange fasetter:

• Næringsrettet FoU (næringsklynger, konsentrasjon vs. 
bredde, sterke næringsinteresser og politisk makt)

• Skattefunn – FoU hos SMB 

• Samhandlingsarenaer næringsliv og ledende 
forskningsmiljø – mange møteplasser (SFI, NCE, 
inkubatorer, industri- og forskningsparker……..)

• Teknologispredning, særlig mot SMB (Innovasjon 
Norge) 

• Innovative oppdrag (IFU/OFU)

=> Mangelfull helhetlig forståelse

Styrke evnen til å ta kunnskap i 

bruk - innovasjon (3)



Innovasjon er også et viktig anliggende for offentlig sektor

• Det offentlige er en stor forvalter og tjenesteprodusent
- innovasjonspress må skapes særskilt når virksomheten ikke er 
markedsbasert (semi-markeder, standarder, velgerforventninger)

- innovasjon er like viktig for verdiskaping enten det skjer i offentlig eller privat 
sektor

• Det offentlige som innkjøper
- jfr. OFU, men størstedelen er kjøp av standardprodukter

• Det offentlige som regulator
- regelmessig gjennomgang av hvordan offentlig regulering stimulerer fornyelse 
og kreativitet

- særlig fokus på miljøregulering og risikoreduksjon (jfr. CO2 og Mongstad)

Styrke evnen til å ta kunnskap i 

bruk - innovasjon (4)



• ”Nordisk” modell – en viktig rammebetingelse, 
opprettet for andre formål, men som kan ha positive 
funksjonelle egenskaper i forhold til innovasjon og 
omstilling

• Disiplinovergripende kunnskapsutfordring

• Sektorovergripende politikkutfordring

• Kunnskapsdugnaden gir et rammeverk å diskutere 
innenfor

• Nødvendig å prioritere hva som er viktig og mindre 
viktig – både mellom og innen rammebetingelser og 
virkemiddelrepertoar

Avslutning


