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Definisjonar  

 

 

Innovasjon - «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller 

organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape 

økonomiske verdier.» 

Verdiskaping – Lønnskostnadar og overskot 



Ros til Fylkeskommunen og virkemiddelapparatet 

 

Samhandling 

 



Verdikjeder og verdiskaping 

• Vi må produsere salgbare varer basert på våre ressurser. Naturressurser må foredles lokalt i 
større grad, hvilket gir vesentlig verdiskaping (eks. havromsressurser, kraft (H2) og tre). 

• Verdikjedetenkende basert på naturressurser bør prioriteres sterkere i forsking og innovasjon 
fordi verdiskapingspotensialet er høyt. U-land eller I-land? 

• Kunnskap må kryssutnyttes/deles mellom verdikjeder, ikke minst gjelder dette  
overskuddsressurser (avfall/varme) og forskerkunnskap må ut i verdikjedene før det «forskes 
videre» 

• Offentlig finansierte «verdikjededrivere» som jobber vesentlig tettere mot næringslivet. Flere 
«kompetansefunksjoner» og færre «prosjekter».  Bidra til etablering av «møteplasser» og 
«leikeplasser», der kunnskap om behov, muligheter og løsninger deles. 



Forsking og utvikling 

Vi snakkar om: 
F&U, Forsking og Utvikling 

Eg opplever realiteten slik: 
Forsking     og      Utvikling  
(Kunnskap)         (Verdiskaping)      

Mitt ynskje:  
Eg vil ha tilgang til kunnskapen (Spisskompetansen).  ku.no 



Behov og utfordringar 

 

Kvar finn vi behova? Lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

Kvar finn vi utfordringarne? Lokalt, nasjonalt internasjonalt 

Mitt ynskje: 

Eg vil ha ein behov- og utfordringsbank!!! 





Sfiinx og Proto Lab Vest 

• Sfiinx AS er et verdiskapingsinstrument 
• Fokuserer på innovasjon som en integrert del av 

samfunnsutviklingen 
• Proto Lab Vest er et verdiskapingsverktøy, relevant for 

næringsliv, forskning og utdannelse og andre (0-100) 
• Finansiert med vesentlige bidrag fra Sparebankstiftinga 
• Status: bygging, innhold, finansiering, analyse av 

brukerbehov; utdanning og næringsliv 
 

 









S&F innovasjon 1 

 

 

 



S&F innovasjon 2 

Behov:  
1. Unngå nedetid under boring grunna handtering av borekaks 
2. HMS forbetring 
3. Kosteffektive løysingar 

 
Produktlinje (From shaker to disposal): 
1. Cuttings transfer system 
2. Cuttings storage and transfer system 
3. Cuttings treatment system 
 
 



S&F innovasjon 3 

Galskap? 
 
 



Innspel til vegen vidare 

 

• Verdikjedetenkende bør danne basis for forsking og innovasjon 
• Forskerkunnskap må ut i verdikjedene, og kunnskap må 

kryssutnyttes/deles mellom verdikjeder, ikke minst gjelder dette  
overskuddsressurser («avfall»/varme). 

• Nødvendig med justeringer i virkemiddelapparatet. Levér oftere 
kompetanse enn kapital. Etabler i stedet offentlig finansierte 
«verdikjededrivere» som jobber vesentlig tettere mot 
næringslivet. 

• Bidra til etablering av «møteplasser» og «leikeplasser», der 
kunnskap om behov, muligheter og løsninger deles. 
 

 


