
Innovasjon  
i offentlig sektor 2019

Offentlig sektor utgjør 

48 %  

av BNP

Hva er innovasjon?

OECD definerer innovasjon som en ny eller 
vesentlig endret tjeneste, vare, prosess,  
organisering eller kommunikasjonsmåte  
for den aktuelle virksomheten.

Hvorfor må offentlig sektor innovere?

Offentlig sektor og velferdssamfunnet vil stå 
overfor store utfordringer i tiårene framover. 
Oljeinntektene vil reduseres og det vil være 
færre yrkesaktive per eldre. Regjeringen slår 
fast at offentlig sektor og velferdssamfunnet 
vil stå overfor store utfordringer og viser til 
at produktiviteten må øke om offentlig sektor 
skal kunne møte blant annet demografiske, 
klimamessige, teknologiske og økonomiske 
utfordringer, uten at velferdsnivået senkes. 

Hvorfor er samarbeid med forskere  
om innovasjon viktig?

Forskning er viktig både for å utvikle nye 
løsninger, gi innsikt i hvordan eksisterende 
løsninger fungerer og hvilke virkninger og 
samfunnseffekter de har. 

Samarbeid mellom forskere og offentlig sektor 
løfter kvaliteten på innovasjonene, fører til  
at en større del av prosjektene realiseres,  
øker tilfredsheten blant de ansatte og hever 
kompetansen til alle involverte. 

Samtidig fører samarbeid med forskere til  
at prosjektene blir grundig dokumentert  
og systematisert så vi lettere kan forstå 
resultatene. 

–
Offentlig sektor er helt nødt til å fornyes for å kunne møte fremtidige samfunnsutfordringer 
og forskning kan bidra til å gjøre dette bedre, billigere og mer bærekraftig. 

3 av 4 
kommuner har innovert  
de siste to årene

Men bare 15 %  
har samarbeidet med 
forskere om innovasjon

Resultater av innovasjonsprosjekt, fordelt etter om kommunen har samarbeidet med en forskningsaktør eller ikke. N=1786
Kilde: KS’ Innovasjonsbarometer og Menon (2018)

Kommuner som samarbeider med forskere opplever at innovasjonene fører til mer kvalitet 
og medarbeidertilfredshet enn de som ikke samarbeider med forskere
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Det innoveres over hele landet
–
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Kilde: KS’ Innovasjonsbarometer og Menon (2018)

Andel som har tatt i bruk  
innovasjon siste to år 
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https://www.forskningsradet.no/contentassets/2fd460a1f6e044999f36b327950e4463/natidsanalyse-av-innovasjonsaktivitet-i-kommunesektoren.pdf/
https://www.forskningsradet.no/contentassets/2fd460a1f6e044999f36b327950e4463/natidsanalyse-av-innovasjonsaktivitet-i-kommunesektoren.pdf/
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Våre viktigste ordninger

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor
Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor  
er Forskningsrådets viktigste søknadstype  
for fornyelse i offentlig sektor. Her er det  
de offentlige virksomhetene som eier  
problemstillingene og leder prosjektene  
i samarbeid med forskere.

Hvert år lyser Forskningsrådet ut midler  
til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist  
i september.

Innovative anskaffelser
Våren 2019 lyste Forskningsrådet for første 
gang ut midler til før-kommersielle anskaffelser. 

Målet med innovative anskaffelser er å bidra til 
mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset 
offentlig sektors utfordringer, og at nærings-
livet skal utnytte verdiskapings potensial som 
ligger i offentlig sektor sine utfordringer.

Prosjektene skal resultere i nye eller for-
bedrede produkter og tjenester, for offentlig 
og eventuelt privat sektor.

Offentlig sektor-ph.d.
Gjennom offentlig sektor-ph.d. kan virksom-
heter i offentlig sektor kan søke om støtte  
for en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad.
Doktorgradsprosjektet skal være relevant 
for virksomhetens ansvarsområde og bygge 
kunnskap og kompetanse som er relevant og 
anvendbar for den offentlige virksomheten.

Kompetanseprosjekt for offentlig sektor
Gjennom kompetanseprosjekter kan norske 
universiteter, høgskoler og forsknings-
institutter i samarbeid med aktuelle brukere 
fra privat, sivil eller offentlig sektor utvikle  
og formidle nye og bedre løsninger som  
kommer alle til gode.

Innovative anskaffelser  
er en del av løsningen

Offentlig sektor er næringslivets 
største kunde og kjøper tjenester  
og produkter for 600 milliarder  
i året fra næringslivet. Gjennom  
innovative anskaffelser kan nærings-
livet og offentlig sektor samarbeide 
om å finne og teste ut nye teknologier 
og løsninger.

En viktig form for innovative an-
skaffelser er før-kommersielle  
anskaffelser. Dette brukes når det  
er behov for å utvikle løsninger som 
per i dag ikke finnes i markedet. 

Nyttige lenker
Forskningsrådets strategi for innovasjon  
i offentlig sektor
Forskningsrådets indikatorrapport 2019
Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor
Innovasjonsbarometeret for staten 

Norges forskningsråd 
Drammensveien 288, 1327 Lysaker
+47 22 03 70 00   e-post / nettside

Heldigvis ser vi en kraftig økning i tilgjengelige midler til innovasjonsprosjekter  
i offentlig sektor fra Forskningsrådet

Kilde: Forskningsrådet
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Fordeling av nasjonaløkonomien (SSB) Innovasjonsprosjekter (Forskningsrådet)

Europeisk samarbeid
 
Offentlig sektor kan også delta i EU- 
prosjekter. Siden 2014 har norske  
kommuner og fylkeskommuner deltatt  
i 141 søknader til Horisont2020 og fått 
180 millioner i støtte.

Selv om offentlig sektor er en like stor del an BNP som privat sektor  
forskes det betydelig mindre i offentlige virksomheter

Offentlig sektor

Privat sektor

78 %

77 %

81 %

95 %*

80 % * Kun kommunalt nivå
Kilde: Nordic Innovation Barometer

Vi er litt mindre innovative enn  
nabolandene våre
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mailto:post%40forskningsradet.no?subject=
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/offentlig-sektor/
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/explore/projects/Kilde=FORISS&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=date&sortOrder=desc&Soknad=Innovasjonsprosjekt%20i%20offentlig%20sektor
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-sektor/measuring-new-nordic-solutions-innovation-barometer-web.pdf

