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Digitalisering griper inn overalt 

- på tvers –

dette påvirker våre anbefalinger



Bredt forankret – tung ekspertise

60 eksperter i 

6 ekspertgrupper 

Spisset dialog mot 

næringsliv og offentlige 

aktører 

Digital21 landet rundt 

– 600 deltagere på 

11 steder



1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase 

og utvikle ny næringsvirksomhet 

2. Sikre tilstrekkelig kompetanse - med riktig innretning

3. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss 

4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle 

næringsrettet infrastruktur 

5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer 

innovasjon og digitalisering 

Digital21 – en strategi med 
fem oppgaver å gå løs på 

64 konkrete anbefalinger
for å løse disse oppgavene 

Mange aktører som 
skal iverksette

Mange aktører som skal 
trekke i samme retning



Digital21 – en strategi med 
fem oppgaver å gå løs på 

21 tiltak rettet mot 

Utvikle teknologi og kompetanse

Spisskompetanse – fire strategiske og langsiktige 

satsingsområder 

FND-sentra - landslag

kontinuitet i utlysninger over tid 

Breddekompetanse – øvrige muliggjørende 

teknologier

Utvikle kunnskap om effektene av digitalisering

1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase 

og utvikle ny næringsvirksomhet 

2. Sikre tilstrekkelig kompetanse - med riktig innretning

3. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss 

4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle 

næringsrettet infrastruktur 

5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer 

innovasjon og digitalisering 



Hvordan utvikle en slik strategi?











Vurderinger
- Teknologi for teknologi
- Næring for næring

Trer klart frem
- Alle teknologier får betydning
- Alle næringer omfattes



Vi kan ikke bli gode (best) på alt!

Hva er kriteriene for strategiske valg?



Helse og omsorg



Kriterier for strategiske prioriteringer



Kriterier for strategiske prioriteringer



FND-sentra - kriterier

Fra evaluering av SFI:

For lite spredning av resultater 

For lukkede grupper 

For eksklusivt, det vil si innrettet for de største bedriftene 

For liten vekt på kommersialisering 

For tregt med tanke på søknadsfrist, gjennomføringstid osv. 

For FND-ene: Digital21s forslag til tildelingskriterier: 

Redusere terskelen for deltakelse for SMB-er 

Mindre eksklusivitet – mer åpenhet 

Krav om næringslivspartnere fra mer enn én næring 

Evne til tverrfaglighet, samarbeid og koordinering mellom sentrene 

Cybersikkerhet ivaretas som et integrert element 

Spesiell tilretteleggelse for «å spinne» av anvendelser i korte «sprinter» 

Mulighet for gjestedeltakelse over kortere perioder fra enkeltbedrifter 

Øvrige kriterier, finansieringsmodell og varighet kan bygge på det som gjelder for FME-ordningen. 



Sektorprogrammer
PETROMAX, MAROFF, 

ENERGIX osv

Tverrgående:
FND sentra osv. 

Hvem «eier» det ansvaret i 
dagens modell?  



1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase 

og utvikle ny næringsvirksomhet 

2. Sikre tilstrekkelig kompetanse - med riktig innretning

3. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss 

4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle 

næringsrettet infrastruktur 

5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer 

innovasjon og digitalisering 

Digital21 – en strategi med 
fem oppgaver å gå løs på 

21 tiltak rettet mot: 

Utvikle teknologi og kompetanse

Spisskompetanse – fire strategiske og langsiktige 

satsingsområder 

FND-sentra - landslag

kontinuitet i utlysninger over tid 

Breddekompetanse – øvrige muliggjørende 

teknologier

Utvikle kunnskap om effektene av digitalisering



1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase 

og utvikle ny næringsvirksomhet 

2. Sikre tilstrekkelig kompetanse - med riktig innretning

3. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss 

4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle 

næringsrettet infrastruktur 

5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer 

innovasjon og digitalisering 

Digital21 – en strategi med 
fem oppgaver å gå løs på 

21 tiltak rettet mot: 

Utvikle teknologi og kompetanse

Spisskompetanse – fire strategiske og langsiktige 

satsingsområder 

FND-sentra - landslag

kontinuitet i utlysninger over tid 

Breddekompetanse – øvrige muliggjørende 

teknologier

Utvikle kunnskap om effektene av digitalisering

Utnytte teknologi og kompetanse

Forenkling, forutsigbarhet og slagkraft

Tilrettelegging for økt tempo når det er behov for 

det

Innovasjon - hvordan skape mer næringsvirksomhet



Virkemiddelapparatet må tilpasses næringslivets behov

Forskning, utvikling og innovasjon må skje på tvers av tradisjonelle siloer

«One-stop-shops» for hjelp fra virkemiddelapparatet bør etableres

Løsninger som er mer tilpasset tempoet i digitaliseringen må på plass

Det må gå en «strategisk rød tråd» gjennom virkemiddelapparatet på flere 

områder enn i dag 

Hagen-utvalgets tilråding om å flytte ut deler av virkemidlene for forskning og 

utvikling må ikke følges



1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase 

og utvikle ny næringsvirksomhet 

2. Sikre tilstrekkelig kompetanse - med riktig innretning

3. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss 

4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle 

næringsrettet infrastruktur 

5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer 

innovasjon og digitalisering 

Digital21 – en strategi med 
fem oppgaver å gå løs på 

Sikre tilstrekkelig kompetanse med 

riktig innretning: 

Tre hovedgrep med 13 anbefalinger:

Mer effektiv kompetanseutvikling i næringslivet

Økt kapasitet og mer fleksibilitet i IKT-

utdanningen

Styrket digital allmennutdanning



1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase 

og utvikle ny næringsvirksomhet 

2. Sikre tilstrekkelig kompetanse - med riktig innretning

3. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss 

4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle 

næringsrettet infrastruktur 

5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer 

innovasjon og digitalisering 

Digital21 – en strategi med 
fem oppgaver å gå løs på 

Det er avgjørende at myndighetene tenker på tvers 

av sektorer 

Det er behov for tydeligere koordinering og styrking 

på tvers 

Det offentliges direkte stimulering av næringslivet er 

vesentlig

Det offentlige må bidra til næringsutvikling gjennom 

sin myndighetsutøvelse 

Myndighetene har en helt sentral rolle i 
digitaliseringen av næringslivet 



1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase 

og utvikle ny næringsvirksomhet 

2. Sikre tilstrekkelig kompetanse - med riktig innretning

3. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss 

4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle 

næringsrettet infrastruktur 

5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer 

innovasjon og digitalisering 

Digital21 – en strategi med 
fem oppgaver å gå løs på 

Tre prinsipper for offentlig rammeverk

1. Innovasjon som prinsipp ved bestilling av varer 

og tjenester til det offentlige

2. Offentlighet som prinsipp i dataforvaltning 

3. Enkelhet som prinsipp for regulering og 

samhandling



… med mange konkrete 
forslag som til sammen 
beveger oss i riktig retning 

Digital21 er en strategi …
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