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Høring - evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i
helsesektoren

Bergen kommune støtter de anbefalingene som fremkommer i evalueringsrapporten.

En er kjent med rollefordelingen på sentralt nivå, og de rammene som ligger til grunn for det.

På lokalt plan, og sett i forhold til kommunens satsing på innovasjon i helsesektoren, er det
imidlertid vanskelig i praksis å nå frem med aktuelle satsinger. Kommunen har flere aktuelle
satsninger innenfor områder som eksempelvis omsorgsteknologi, grønn omsorg, produkter
som kan understøtte arbeidsmetodikk, logistikk og samhandling. Det er etablert gode
samarbeidsrelasjoner til høyskoler, forskning og utviklingsmiljø, instanser som Innomed og
Innovasjon Norge, NHO og andre sentrale partnere.

Kommunen deltar i abeidet med Bergen Helseklynge, som også skal ha nyutvikling og
'verdiskaping som fokus. Gjennom denne helseklyngen forberedes det nå søknader om
konkrete prosjekter for gjennomføring. Det etableres også møteplasser med næringslivet.

Gjennom NHO er kommunen med i et leverandørutviklingsprosjekt i helsesektoren.
Kommunen deltar og i søknader til de regionale forskningsfond om satsinger i helsesektoren.

Realiseringen av de enkelte satsingsfeltene er likevel økonomisk problematisk for kommunen.
Kommunen rolle som tjenesteprodusent er dominerende, og midler til nyutvikling er minimal.
I flere sammenhenger forventes en større kommunal egenandel enn det kommunen i realiteten
hav mulighet til. Stimuleringstilskudd til nyutvikling er i for stor grad lagt til næringsliv og
andre utviklingsmiljø. Kommunen mener det må legges til rette for at kommune selv kan
være en aktiv og selvstendig part som søker av ekstern finansiering innenfor programmer som
eksempelvis Innovasjon Norge.



Samhandlingsreformen vil legge ytterlige press på tjenesteproduksjonen i den kommunale
sektoren, og en er avhengig av å utvikle smarte arbeidsmetodikker for å makte de økte
oppgavene. Nyutvikling i de kommunale pleie og omsorgstjenestene står sentralt og må derfor
tilføres økonomiske ressurser i samarbeid med andre sentrale samarbeidspartnere.

Med ve nlig hilsen
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