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Innovasjonssatsing

FOLK NÆRINGSLIVET
VOKSR

VI TAR VARE PÅ MILJØET
VI UTVIKLER OG TAR I  

BRUKDE NYESTE  
LØSNINGENE

• Startet i 2016 og jobbet i hele avdelingen med fokus på kultur sammen med 
Tinkr. 

• Den store mangelen var struktur – effektivisering og samarbeid.
• Videreført i fylkessammenslåing men reduserte framdrift
• Har etablert et Innovasjonsambassadørteam
• Utarbeidet digitale strukturer for tidligfase innovasjonsarbeid, 

porteføljestyring og drift av innovasjonsprosesser.
• Skal nå starte arbeidet med ferdigstilling av maler og uttesting av strukturer 

for å implementere løsningen.



Innovasjonsprosess -
overordnede prinsipper

• Så lav terskel som mulig for å få inn ideer.
• Enkle verktøy og prosesser som gjør at alle føler at

systemet er forståelig og håndterlig 
• Kommunikasjon til ideeiere er sentralt i alle deler av 

prosessen.
• Åpenhet så alle kan se hvilke ideer som er kommet inn og

hvilke innovasjonsprosjekter vi jobber med.
• Effektive prosesser som gjør at vi bruker minst mulig tid 

før valg tas og som sikrer at vi kan håndtere alle innspill.
• Fleksibilitet slik at arbeidet som gjøres er relevant og 

verdifullt for det enkelte prosjekt.
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PETROLEUM OVER 20 MDR REISELIV 2 MDR

FISKERINÆRING CA. 8 MDR

Innovasjonsprosessen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sette inn figur fra Luisa 



Steg 1: Ideer, muligheter og 
utfordringer 

• Alle ansatte kan spille inn ulike
• Utfordringer
• Mulighetsrom
• Ideer

• Så lav terskel som mulig. 
• Innspill til Idehåndteringssystemet via epost eller skjema, 

eller via post-it, servietter eller verbalt til 
innovasjonsambassadørene som legger alle innspill inn i 
oversikten.



Steg 2: Konseptnotat

• Konseptnotater er en kort beskrivelse av ideen (10-60 
minutter)

• Skal sikre at porteføljestyret får tilstrekkelig informasjon 
til å beslutte om konseptet skal arkiveres, settes på vent 
eller videreutvikles.

• Alle kan sende konseptnotat til porteføljestyret for 
behandling. 

• Et konseptnotat kan bestilles fra alle ledelsesnivåer.
• Innovasjonsambassadørene har ansvar for å be om 

konseptnotater på nye innspill som oppleves som særlig 
interessante.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
-Formålet med fasen er like mye å forhindre bruk av ressurser på feil prosjekter som å godkjenne bruk av ressurser til å planlegge levedyktige og lønnsomme prosjekter.I denne fasen skal det besluttes om man skal:Jobbe videre med konseptetLegge konseptet på vent (et ønskelig konsept men som ikke skal utforskes videre nå)Legge konseptet i arkivet



Steg 3: Kvalifiseringsaktiviteter

• Innovasjonsambassadørene gir en anbefaling til porteføljestyret 
om hvilke kvalifiseringsaktiviteter som bør gjennomføres. 

• Porteføljestyret beslutter hvilke aktiviteter som gjennomføres for å 
få tilstrekkelig informasjon til å vurdere om man skal igangsette et 
prosjekt.

• Aktivitetene skal ikke være ressurskrevende (maks 20 timer) og har 
som målsetting og gi informasjon om sentrale usikkerheter i 
prosjektet.

• Innovasjonsambassadørene jobber sammen med idehaver om å 
utarbeide og gjennomføre aktiviteter som så effektivt som mulig 
kan bidra til nødvendig informasjon. 

• Porteføljestyret skal gjøre en vurdering av om prosjektet er:
• Ønskelig (Prioritert, gevinstrealisering i forhold til ressursbruk)
• Levedyktig (Det er sannsynlig at prosjektet vil gi langsiktig verdi)
• Oppnåelig (Det er sannsynlig at vi kan gjennomføre prosjektet)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Aktiviteter som kan gjennomføres i konseptfasen: En teknologioversiktEn oversikt over mulige finansieringskilderEtablere samarbeidsstrukturerDialog og behovsavklaring med sentrale interessenter.
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