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Innovasjon er å gjøre ting på nye måter 
og bringe det ut på markedet
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Hovedmål: Økt verdiskaping i hele landet
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Forventet realavkastning av Petroleumsfondet og 
utgifter til alders- og uførepensjon. Prosent av BNP.
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Regjeringens innovasjonspolitiske visjon

”Norge skal være et av verdens 
mest nyskapende land der 
bedrifter og mennesker med 
pågangsmot og skaperevne har 
gode muligheter til å utvikle 
lønnsom virksomhet. 

På viktige områder skal Norge 
ligge i tet internasjonalt når det 
gjelder kunnskap, teknologi og 
verdiskaping.”

http://images.google.com/imgres?imgurl=illuminations.nctm.org/images/pieces/vision.gif&imgrefurl=http://illuminations.nctm.org/pages/vision.html&h=215&w=168&prev=/images%3Fq%3Dvision%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8
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Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

• Gode og forutsigbare rammebetingelser

• Et fremragende system for læring 

• Et mer forskningsbasert næringsliv

• Flere nyetableringer med
vekstpotensial

• Fysisk og elektronisk infrastruktur
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Den regionale dimensjon i 
innovasjonspolitikken

• Samspillet mellom 
regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå viktig

• Satsing på regioner med 
vektstpotensiale

• God utnyttelse av kunnskap 
og kompetanse i 
innovasjonsmiljøer
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Innovasjon i praksis

Virkemiddel
apparatet

Regionene

Næringslivet

Samspill

Regjeringen

Innovasjon er å se 
hva alle andre ser,
for så å tenke det 

ingen andre har tenkt
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Arena-programmet og den helhetlige innovasjonspolitikken
Visjonen: 

Norge skal være 

et av verdens mest 

nyskapende land

Utvikling av 
innovasjonspolitikken

Utvikling av 
innovasjonspolitikken

Arena-programmetArena-programmet

10 prosjekter

Oppfølging
Utvikling av 

innovasjonspolitikken

Utvikling av 
innovasjonspolitikken
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Oppsummering

• Arena-programmets mål, rolle 
og arbeidsform gjør 
programmet til et godt 
virkemiddel i den helhetlige 
innovasjonspolitikken

• Langsiktighet, oppfølging og 
resultatevaluering viktig
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