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Kommunesektoren
innoverer:

Forskning og samarbeid
med forskere gir
kunnskapsbaserte og
bærekraftige løsninger
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Forskningsrådet jobber for en mer helhetlig tilnærming

9/4/2019 Kolumnetittel 3



Fordeling av nasjonaløkonomien (SSB) Innovasjonsprosjekter (Forskningsrådet)
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Innovasjonsprosjekter i Midt-Norge

Modeller for 

medborgersamskaping

Arendal, Oslo, Steinkjer, 

Levanger og Voss

Samskaping og 

næringsutvikling med åpne 

kommunale data

Trondheim, Bodø, 

Gjesdal, Fredrikstad og 

Larvik

Plattform for 

universitetskommune

Trondheim, Orkdal, 

Steinkjer og Trøndelag 

fylkeskommune

FORKOMMUNE

Smart transport i 

distriktene – effektiv 

samkjøring av vare- og 

persontransport

Hedmark trafikk, Folldal 

kommune, Entur og 

sykehuset innlandet

TRANSPORT

Utvikle metode for å styrke 

kvaliteten av de 

kommunale tjenestene til 

barn og unge med 

funksjonsnedsettelser

Stjørdal, Askøy, Horten og 

Alta

Tjenesteinnovasjon for 

Trygge Barn i 

Tannbehandling

Trøndelag fylkeskommune

HELSEVEL

KreTek:  Kreativ teknologi 

og samskaping på 

ungdomstrinnet

Trondheim

Samarbeid om opplæring 

for minoritetsspråklige 

unge og unge vaksne

Trøndelag fylkeskommune

FINNUT



Fellesutlysning av 
innovasjonsprosjekter 
i 2018 og 2019 

✓ 125 mill kroner i 2018 –
FORKOMMUNE, HELSEVEL, FINNUT, 
TRANSPORT

✓ Stor interesse fra kommuner og 
fylkeskommuner 
✓ 170 søknader om 

innovasjonsprosjekt fra 
kommuner og fylkeskommuner

✓ 185 mill kroner i 2019 – nå også 
Digitalisering
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• Et innovasjonsprosjekt skal løse en utfordring eller møte 
et behov

• Innovasjonsideen skal ta utgangspunkt behov og 
utfordringer

• Prosjektet skal gi verdi 

• Offentlige virksomheter samarbeider med 
forskningsmiljøer og andre for å skape innovasjon
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Innovasjonsprosjekter 

Innovasjons-
prosjekt

FoU–støtte fra 
Forskningsrådet     

3-7 millioner               
2-4 år



Tematiske programmer

HELSEVEL

FINNUT

TRANSPORT

IKTPLUSS

DEMOS

……

FORKOMMUNE

Alle kommunens 
ansvarsområder

Sektorovergripende og 
tverrgående

Problemstillinger og behov 
nedenfra

Samarbeid kommune og stat

FORSTAT

Alle statlige ansvars-
områder (eks. forsvar)

Sektorovergripende og 
tverrgående  

Problemstillinger og behov 
nedenfra

Samarbeid kommune og stat
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Innovasjon i stat og kommune
Både «top down» og «bottom up»
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Flere norske kommuner og fylkeskommuner 
er med i internasjonalt FoU-samarbeid☺!
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GIFT (Geographical Islands FlexibiliTy) 
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• Harstad kommune, Hålogaland kraft, Hafenstrom og NTNU skal sammen med 13 andre 
internasjonale aktører utvikle miljøvennlige systemer for å øke bruken av fornybar energi på 
øyer. 

• Totalt 17 partnere i 7 land. (1 industriell partner, 9 små- og mellomstore bedrifter, 3 
forskningssentre, 2 kommuner og 2 universiteter.)

• Harstad og den italienske øya Procida er med i utprøvingen. Løsningene som man kommer opp 
med, skal replikeres til den greske øya Evia og italienske Favignana.

• 1640 andre europeiske øyer følger med på resultatene. 

• Prosjekt på 10 millioner euro som skal gå over fire år. En fjerdedel havner i Norge.



HAEOLUS
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• Skal prøve ut hvordan vindkraft kan brukes 
smartere til å produsere og lagre hydrogen

• Berlevåg kommune som er en av eierne i 
Varanger Kraft, var fødselshjelper til ideen om 
hydrogenproduksjon

• Prosjektet skal bl a se på hvordan elektrolysøren
oppfører seg når vindturbinene begynner å 
produsere igjen etter vindstille og på hvordan 
fjernstyring fungerer i praksis

• Sammen med Varanger Kraft og partnere fra fire 
andre land har Sintef fått 50 millioner



RURITAGE
- Heritage for Rural Regenaration
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6 systematiske innovasjonsområder som vil være fundamentet for forskjellige former for 
regenereringsstrategier basert på kulturarv. 

• På hvert innovasjonsområde fungerer 2 rurale landskap som rollemodeller. I disse er det 
allerede demonstrert hvordan kulturarv kan brukes til å skape utvikling og vekst i regionen.
• Austrått herregårdslandskap er rollemodell for en kultur- og naturlandskapstilnærming.

• Innen hvert innovasjonsområde er det også en replikator, som vil bruke ‘blueprint’ fra
rollemodellene til å skape sin egen suksesshistorie.
• Magma UNESCO Global Geopark i Rogaland og Vest Agder vil utforske bruk av merkevare

for å løfte frem lokal matproduksjon og -tradisjon.
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EU-prosjektet E-Ferry har tatt fire år fra oppstart til E/F Ellen høsten 2019 er 
ferdig bygget og satt i drift mellom Ærø og fastlandet. Illustrasjon: EU H2020 

Søby-Fynshavn (10,7 nautiske mil) og Søby-Faaborg (9,6 nautiske mil).
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• Offentlige midler må utnyttes bedre til å drive frem viktig 
forskning og innovasjon. 

• Offentlig sektor anskaffer varer og tjenester for 500 milliarder pr år.

• 2019: Felles utlysning med Innovasjon Norge - totalt 100 millioner 
til IoA. Gjennomføring i samarbeid m/ LUP og Difi.

• IoA: offentlig-privat innovasjonssamarbeid etableres gjennom 
anbudskonkurranse. 

• Før-kommersielle anskaffelser basert på FoU-unntaket i 
anskaffelsesregelverket. (En metode utviklet for Horisont 2020)

• Inntil 8 forprosjekter (250.000) 
• Inntil 4 hovedprosjekter (5-10 mill)

• Stor interesse for felles utlysningen: 54 skisser 

Innovative offentlige anskaffelser (IoA)

Foto: Shutterstock



Etter hvert som vi lykkes med flere satsinger får vi:

• Flere forskningsstøttede 
innovasjonsprosjekter

• Flere verdiskapende 
innovasjoner 

• Flere innovative 
anskaffelser som blir 
realisert

• Mer relevant forskning 

• Mer spredning og deling av 
erfaring og resultater
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• som styrker kvalitet og effektivitet i tjenester, 
infrastruktur, organisering og medvirkningsprosesser

• som gir bedre løsninger til beste for innbyggerne

• som styrker næringslivet og gir bedre løsninger i stat 
og kommune

• som øker kompetansen om innovasjon i stat og 
kommune og i forskningsmiljøene

• som gir bedre profesjonsutdanninger



Forskning for innovasjon 
og bærekraft


