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Norske utfordringer 
• Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land 

(WEF 2014). 
• 17 plass på Innovation Union Scoreboard (2013) 
• Beregninger fra TBU (2014) - våre lønnskostnader er 55% høyere enn våre 

viktigste handelspartnere. 
• Lavere investerings takt og utnyttelse av roboter enn  våre konkurrenter 

– Norge har 40 roboter pr. 10.000 industriansatt .                                                     
Sverige og Danmark som har 150 pr. 10.000 industriansatt (IFR, 2013) 

• Økende restrukturering innen oljesektoren 
– Fall i olje prisen, redusert med 50% i 2014 
– Når én riggjobb forsvinner tar den i snitt med seg fem andre stillinger hos 

leverandørene 
• EU og flere medlemsland har betydelig fokus på innovasjon og 

produktivitet, for omstillinger knyttet til nærings,- og samfunnsmessige 
utfordringer. 

• Norge må øke innovasjon og produktivitet på alle om råder og satse på 
grønn vekst.   
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Norske konkurransefortrinn 

• Klimavennlige energikilder – Høy fokus på Grønn vekst 
• Sterk og globalt ledende industri innen utvalgte områder – men 

trenger omstilling gjennom utnyttelse av ny teknologi  
• Norge har unike samfunnsmessige kvaliteter 

 -   Den Norske modellen  
– Høy organisasjonsgrad, høy grad av tillit og lavt konfliktnivå 
– Flate strukturer og små lønnsforskjeller mellom ledere og ansatte 
– Få ledere, mye ledelseskapasitet gjennom ansvarlige medarbeidere med 

stort innovasjonspotensial.  
– Som medfører høy omstillingsevne og ansvarskompetanse 

• Høyt kunnskaps- og kompetansenivå  
• Høy teknologiaksept i samfunnet 
• Økonomisk bærekraft  
• Gode velferdsordninger 
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Innovasjon 

• Innovasjon  = Endring + Nyhet 
• Inkrementell   = Forbedring  (Lean)  
• Radikal  = Ny i det globale marked 
•       I     R 
• Innovasjonsprosess = utvikling av ide fram til 

markedet 
• Prosessen er åpen og vanskelig å forutsi 
• IMS: Beslutte mål og rammer for arbeidet  
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Innovasjon 
OECD -Oslo Manualen (2005) 

  
 ”En innovasjon er implementeringen av 
 et nytt  eller et betydelig forbedret produkt  
 (vare eller tjeneste), eller en prosess, 
 en ny salg og markedsførings måte, eller  
 en ny organisasjons metode; i forretnings- 
 praksis, arbeidsplassorganisering eller 
 eksterne relasjoner” 
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     Innovasjons betingelser 

• Teknologisk kunnskap 
• Kompetent kapital 
• Erfaringsbasert kompetanse. 
• Godt kvalifiserte medarbeidere 
• Innovasjonsorientert Ledelse og Styre  
• Nær dialog med kunder og leverandører 
• Gode nettverk og samarbeid. 
• Dristighet – Langsiktighet - Tålmodighet 
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   The original Scope of CEN/TC 389: 

 
• The standardization of tools, methods, approaches, 

processes, that allows companies and organizations 
to establish and develop their innovation 
management, including all kinds of innovation and all 
the related aspects, as well as the relations with R&D 
activities and with other innovation drivers.’ 

 
• The documents must be useful for all types of 

organizations, regardless of their size 
 and activity, along the wide range of innovation 

maturity levels present across Europe. 
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   Inspirere 
   Skap en visjon 
   God kommunikasjon 
   Styrk samarbeidet 
   Deleger plikter og ansvar 
   Vis 100 % Vilje 
   Klare mål og verdier 

Støtte 
Effektiv prosess 
Nye strukturer 
Kompetanse  
Ressurser 
Respekt for alle 

 

   Anerkjenne 
   Suksess 
   Oppnåelser 
   Risiko 
   Læring av feil 
   Fakta og Resultater   

   Forstå 
   Deg selv 
   Bedriften  
   Marked & Bransje 
   Muligheter og risiko 
   Belønning 
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      CEN/TS 16555 - Fra ide til produkt 

 
• Ideen om en Guideline for IMS – var god  
     (What it is and how to do it?)  

• 6 arbeidsgrupper arbeidet med tematisk innhold parallelt med 
hoveddokumentet 

• Ulike land har ulike tradisjoner, arbeidslivserfaringer og egne 
agendaer  

• Mye tid gikk med til å rydde opp i uklarheter og dårlige engelsk 
formuleringer.  

• Ting tar tid - møtene og sekretariatet.  
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Sluttkommentar 

• CEN/TS 16555- 1-6 er et godt bidrag til å belyse 
hvordan ulike organisasjon kan systematisere 
innovasjonsarbeidet. 

• Anvendelsen i Norge, avhenger av om  Standard 
Norge gjør det tilgjengelig i en norsk publikasjon.  

• LO mener bestemt at SN har et ansvar for å følge opp 
dette overfor norsk arbeidsliv og bidra å øke Norges 
innovasjonsevne.  
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Takk for 
oppmerksomheten  

 
 
 
 
 

anthony.kallevig@lo.no 
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