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NOU 2011:11 INNOVASJONI OMSORG- HØRINGSSVAR

Vi viser til mottatt høringsbrev om NOU 2011:11 "Innovasjon i omsorg". Under følger
departementets kommentarer til utvalgets arbeid.

Helse- og omsorgssektoren representerer et stort og voksende marked nasjonalt og

internasjonalt og vi står ovenfor overfor en endring i de eldres preferanser og behov der

flere trolig vil ønske å klare seg selv. Det er positivt at mange eldre ønsker å være

aktive, selvstendige, uavhengige og bo hjemme under trygge omstendigheter. Ved

hjelp av ny teknologi og nye organisatoriske løsninger kan vi omstille oss slik at flere

kan klare seg selv lenger.

Dette gir viktige signaler til næringslivet. Det skaper forretningsmuligheter for de

næringsaktørene som er i stand til å levere produkter og tjenester som kan bidra til

omstillingen vi er avhengig av. For å lykkes er det imidlertid nødvendig med et godt og

utbredt samarbeid mellom det offentlige og næringslivet om å utvikle produkter og

tjenester av høy kvalitet. Med dette som utgangspunkt har vi følgende kommentarer til

utredningen.

Utvalgets beskrivelse av innovasjonsstatus og utfordringer i omsorgssektoren
fremstår som interessante, nyttige og godt dokumenterte.

Da Innovasjon Norge ble opprettet i 2004 var hensikten at selskapet skulle være
myndighetenes sentrale organ for bedriftsrettede tiltak og ordninger. Det har siden
vært en utvikling hvor flere aktører innrettet mot spesielle sektorer er etablert, og
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utvalget foreslår nå å opprette et eget "NasjonaltInnovasjonsSekretariat for
Omsorgssektoren" med ansvar for å forvalte en finansieringsordning for
innovasjonsprosjekter. Etter vår vurdering er det uheldig å bygge opp parallell
kompetanse innen tilskuddsforvaltning,statsstøtte o.l. i ulike organisasjoner. Den
finansieringsmodellen som er foreslått har også vesentlige likhetstrekk med OFU-
ordningen som allerede forvaltes av InnovasjonNorge. En eventuell plassering
under InnovasjonNorge vil imidlertid forutsette at sekretariatetsarbeid i er i tråd
med InnovasjonNorges overordnede mål.

Utvalgetuttaler at det er "Naturligogønskeligat InnovasjonNorgeøkersin interesse
for omsorgsfeltet".Vivilpåpeke at eventuelle nye oppgaver til InnovasjonNorge må
følges av nye midler, herunder inndekning av administrasjons-og
gdennomføringskostnader.Vi minner også om at Nærings- og handelsdepartementet
arbeider med en stortingsmelding om InnovasjonNorge som skal legges frem våren
2012.I meldingen vil mål og målgrupper for selskapet, samt hvilke virkemidler
selskapet skal forvalte,drøftes.

Vi støtter forslaget om å sette av noe av sektorens budsjetter til forskning,
innovasjonog utviklingfor å bygge opp en god infrastruktur for
kunnskapsutvikling",uten å ta stilling til hvor stor en slik prosentandel bør være.

Vi støtter utvalgets vurdering av at "Sentrale myndigheters rolle vilvære å lage en
insentivstruktur som fremmer innovasjonog nyskapning innenfor sektoren."

Vihar merket oss forslaget om et velferdsteknologiprogram som skal sørge for at
relevant teknologi utvikles og spres til kommunene og virksomhetene. Vi mener at
forslaget er interessant og bør utredes ytterligere.

Vihar merket oss at utvalget understreker betydningen av offentligeanskaffelser
for utviklingenav sektoren, både i form av bestillinger fra kommunene og fra NAVs
hjelpemiddelsentraler. Vi støtter forslaget om å styrke innkjøpsarbeidet. Vivil i den
forbindelse understreke at både den strategiske og innovasjonsfremmende
innkjøpsfunksjonenbør styrkes.
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• Vi vil avslutningsvis understreke leverandørenes sentrale rolle i arbeidet med å
fornye tjenesteproduksjonen i offentlig sektor, og vil anmode om at disse involveres
i utformingen av det som bør være et systematisk leverandørutviklingsarbeid
innenfor sektoren. Både NHO/KS' nasjonale program for leverandørutvikling og
Leverandører for Helse-Norge er i så måte naturlige kontaktpunkter. Det kan også
pekes på Innovasjon Norge og DIFIs rolle i denne forbindelse.
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