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Disposisjon 

Bakgrunn - globale utfordringer  

Norge – oljealderen går mot sin slutt 

Vestfold - hva sier Regionale planer? 

Færder – aktuelle satsingsområder 

 



Globale utfordringer 

• Klimaendringer 

• Økonomiske ulikheter 

• Endringer i maktbalansen og 
velstandsfordelingen i verden  

• Kriser 

• Nye teknologier 

 



Klimaendringer 

“The Sahel is engulfed by violence. Climate 
change, food insecurity and extremists are 
largely to blame.” 

World Economic Forum 



Ny teknologi 
• Kunstig intelligens 

• IoT 

• Machine learning 

• Big Data 

• Automatisering/robotisering 

• Blockchain 

• AR, VR, MR 

• 3D-printing 

• mm 



Sterke trender 

• Digitalisering/smartteknologi 

• Delingsøkonomi 

• Sirkulærøkonomi 

• Sosialt-/samfunnsentreprenørskap 







Norge i Verden 

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å 
VÆRE KRETSMESTER! 



Utfordringen 
Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development 

Index har vi verdens høyeste levestandard, og vi er stadig verdens beste land å bo 

i. Vi kommer langt ned på verdens innovasjonsindekser, vi arbeider kortere dager 

enn de fleste vi kan sammenligne oss med og vi er mer avhengig av den oljesmurte 

økonomien enn noen gang. Hva skjer når oljeprisene nå faller og nye energiformer 

ikke bare blir kommersielt tilgjengelige for oss som enkeltindivider, men også 

gir løfter om en bedre, mer bærekraftig og sunnere både livsstil og miljø? Hvordan 

skal Norge opprettholde velferdssamfunnet, da? 



I møtet med en økende global konkurranse er det viktig å tilrettelegge for det 
næringslivet vi skal leve av i fremtiden - et næringsliv som ligger i forkant og som evner 

å konkurrere globalt.  



Utgiftene til helse og omsorg (HO) vil øke  
11 % av alle årsverk jobber allerede i HO 

1. Flere eldre, brukere og velgere 

2. De eldre blir friskere, men forblir tunge HO-brukere 

3. Økt levestandard øker krav til helsetjenester 

4. Teknologisk fremgang ikke noe nytt. Kan gi flere dyre helsetjenester 

5. Prisen/kostnaden på omsorg øker mer enn andre priser 

6. Relativ lønn i HO må kanskje opp  

7. Prismekanismen begrenser ikke etterspørselen  

8. Familieomsorgen kan falle (fra ca. 90 000 årsverk i dag) 

9. Vekst i HO har vært det vanlige (nær 2 % per innbygger årlig). Vanskelig å reversere 

Erling Holmøy, 

Forskningsavdelingen, SSB 

 



Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 

Om ingen skapar verdiar, kan vi heller ikkje finansiere 
velferda vår eller halde på arbeidsplassane våre. 
Nettopp derfor er regjeringa så oppteken av å auke 
løyvingane til næringsretta forsking og innovasjon, slik 
at bedriftene våre kan utvikle nye varer, tenester og 
løysingar, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen  



Hvorfor er entreprenørskap viktig? 

Som en «tommelfingerregel» sier vi at bare 50 % 
av alle nye bedrifter overlever de fem første 
årene. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå er 
dette gjennomsnittet for alle norske næringer de 
siste 20 årene. 



Hvorfor er entreprenørskap forts. 

 

Den sentrale drivkraften i næringsutvikling er en 
kontinuerlig prosess som består av etablering, 
vekst, stagnasjon og nedleggelse. Det å kunne 
fornye seg er derfor nøkkelfaktoren for en sunn 
næringsutvikling. (Merkur/Cappelen Damm) 

 

 

 

•   



Vestfold – Regional Plan for verdiskaping 
og Innovasjon 
• Utvikling av velferdsteknologi er et  område med et betydelig 

potensial og hvor  Vestfold-bedriftene har gode muligheter i  
samspill med HBV og det offentlige som  innkjøper. 

• Sikkerhet og beredskap er en næring i vekst.  I Vestfold er det 
allerede lokalisert en rekke  aktører innen dette feltet. 

• Miljøteknologi og grønn innovasjon utgjør et stort potensial, 
ikke minst basert på  vår kjernekompetanse innen maritim/off   
shore/elektronikk. 

 



RPVI forts. 

• Matproduksjon (landbruk og næringsmiddel  
industri) er et viktig område med utviklings-  
muligheter. 

• Handels- og logistikkbedriftene i Vestfold har  vært 
ledende innen utvikling av nye forretningsmodeller i 
mange år (ikke minst  e-handel). Det forventes store 
endringer og  muligheter også i fremtiden 

 



RPVI - tiltak 

• Reelt og forpliktende samspill  

• Videreutvikling av Vestfolds kapasitet for FoU og innovasjon 

• Forsterket satsing på gründere og entreprenørskap 

• Tydelig og målrettet markeds¬ føring av Vestfold 

• Videreutvikling av nærings¬ miljøer  

• Styrking av samarbeid mellom skole og næringsliv 

 



Færder kommune - kommuneplan 
Færder kommunes næringsliv har god innovasjonskraft og vekstevne : 

Næringsoffensiv innsats i form av 

• Tilrettelegge arealer og infrastruktur 

• Dialog og effektiv saksbehandling  

• Forutsigbart planverk  

• Støtte opp om til kompetansemiljøer/ «klynger»  

• Støtte opp om innovasjon og entreprenørskap i skole og næringsliv 



INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 

 
Beskrivelse 

Færder har som mål å utvikle en gründer- og 
innovasjonskultur ”fra vuggen til grav” 
(grunnskole – videregående skole – 
høyskole/universitet – gründerbedrifter – 
etablerte bedrifter). 

 

 

 



INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 
forts. 
Strategiske føringer: 

Barn og unge får systematisk opplæring og 
praktiske øvelser i entreprenørskapsferdigheter.  
Tilbudet til ”Ungt Entreprenørskap” benyttes 
systematisk i grunnskolen og videregående 
utdanning. 

 

 



INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 

• Oppstarts bedrifter og etablerte bedrifter får lett 
tilgang på ”state of the art” kompetanse, ny teknologi, 
nettverk, kapital og mentoring. 

• Gründerhuset Hi5 utvikles som et kraftsenter og et 
naturlig midtpunkt for innovasjons- og 
entreprenørskapsarbeidet både for startups og for 
etablerte selskaper. 



INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 

Etablerere har tilgang på nødvendig gratis råd og 
veiledning i startfasen (økonomi, jus, markedsføring 
m.d.).  Start i Vestfold opprettholdes og videreutvikles 
som et gratis tilbud til alle etablerere. 

Tilbudet til etablerere og oppstartsbedrifter skal 
synliggjøres. 

 



INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 

• Annet?? 
– Oppsøke «beste i klassen» på innovativ sentrumsutvikling. 

– Innovativt offentlig innkjøp 

– Uttesting av nye innovative løsninger i offentlig regi 

– Offentlig tilrettelegging for smartløsninger 

– Satsning på lærlinge-/praksisplasser 

– M.m. 



• https://www.facebook.com/worldeconomicfo
rum/videos/10154792186426479/ 

 

https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154792186426479/
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154792186426479/
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154792186426479/

