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Perspektivmeldingen (som Statsministeren og finansministeren la 

frem i mars 2017) viste oss at fra 2030 blir det et gap mellom 

inntektene og utgiftene på statsbudsjettet. Dette gapet øker med 

fem milliarder kroner per år. 

I 2060 er det årlige gapet på 150 milliarder kroner, eller ti prosent 

av totale offentlige utgifter. 

• Det betyr enten å kutte i velferdstilbudet eller å øke produktiviteten i offentlig sektor. 

• Det er liten tvil om at vi foretrekker det siste. 

• Men da må vi ha mer innovasjon i og for offentlig sektor – innovasjon som er radikal, eller 
banebrytende. 

Traaseth juni 2017 



Behov for forandring

• Pengene strekker ikke til

• Utfordringene vokser raskt 

• Samspill mellom samfunnsaktørene må til for å 

skape gode løsninger

• Innovasjon er ikke bare nye produkter
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Hva er innovasjon 

Et nytt produkt, en tjeneste, en prosess, en 

anvendelse, en ny måte å organisere noe på, 

som er tatt i bruk i et marked og som skaper 

verdi
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Innovasjon er mer enn 
produktutvikling
• Eksempel:

Keeley, 2013 6
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Det offentlige må tenke utenfor boksen for å få 

pengene til å strekke til 
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Innovasjon er

Økt samarbeid mellom privat sektor, offentlig sektor, 
frivillig sektor, NGOs og innbyggerne direkte

Redusere ensomhet

Tilby nye løsninger for mat – idrett, eldre, skole, 
institusjon, ansatte

Organisere de som er utenfor arbeidslivet i noe som 
har mening

Skape glede og tilhørighet

Redusere framtidige kostnader som vi vet vi ikke vil ha 
dekning for (det vil si å tenke framtid)
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Noe vi har gjort
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Et annerledes innovasjonsprosjekt

• Gjennomføre en 
prosess for å forløse 
innovasjonspotensial i 
Rissa

• For å få dette til er 
bedre «mestring og 
trivsel» for barn og 
unge valgt som mål

• Mat er tema for 
hvordan dette målet 
skal nås

Tilsvarende 
tilnærming for andre 

problemstillinger 
(eldreomsorg, 

kommune-
sammenslåing …)

mat

Mestring og 
trivsel for barn 

og unge

innovasjon

07.02.2018
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Prosjektet skal 

• Skape bedre mestring og velferd for barn gjennom 

mat

• Skape grunnlag for en innovativ kommune, med 

mat som innhold i arbeidet med innovasjon

• Skape grunnlag for at kommunen kan gjøre 

tilsvarende på andre tema og at andre kommuner 

kan gjøre det samme

07.02.2018
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Motivasjon

• I følge Bent Høye 29. 

februar 2016 er det 158 

MRD å spare i 

reduserte framtidige 

helse-kostnader, ved å 

spise riktigere

• Til sammenligning får 

de 5 store 

helseforetakene i Norge 

80 MRD hvert år fra 

staten

• Det brukes 2 MRD på 

mobbing, uten effekt

• Skolemat vil koste 5-7 

MRD

07.02.2018
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Lærernes holdninger har dreid

• Fra: jeg er pedagog, jeg har ikke foreldrerollen, det 

tar av tid fra andre ting, jeg har ikke dette definert i 

mitt ansvarsområde, jeg får ingen kompensasjon for 

merarbeid…

• Til: jeg ser det blir mer ro, det er hyggeligere å 

undervise, barna er mer konsentrerte, de gjør det 

bedre i fagene, vi har det bedre sammen….
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Trenger vi et pedagogisk skift
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Forslag til finansieringsmodell for 

skolemat i Norge

• Skolen holder lokaler

• Skolen bidrar med noe ressurser i mat og helsefaget (en 
dag per uke) ( kan også være elever som trenger 
praktisk erfaring)

• NAV bidrar med personer som trenger arbeidserfaring 
eller språkopplæring

• Frivillige organisasjoner bidrar med to personer to dager 
i uken

• Næringsliv og butikker bidrar med billigere råvarer

• Foreldre bidrar med 25 kr per måltid (varm mat) 
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Kommunene må trene på innovasjon

• Forebygging av framtidige kostnader – skape et 

aldersvennlig samfunn

• Gjøre eldre mer selvhjulpne

• Bruke eldre som ressurs i verdiskaping

• Gi bedre tilbud med færre ressurser/kostnader

• Er et eksempel på samarbeid mellom det offentlige, 

næringslivet og innbyggerne

17



Prosjektet skal 

• Løse et problem

• Gi stolthet til politikere og innbyggere

• Være et treningsstudio for vanskeligere problemer som 
kommer siden

• Bruke MAT, MÅLTID og FYSISK AKTIVITET som 
redskap til å skape en POSITIV ALDERDOM for 
mennesker som bor alene

• Fremtidens nye møteplasser for lunsj og fysisk aktivitet

• Skape en arena for eldre-entreprenørskap

• Trene kommunale aktører i bruk av innovasjon som 
metode
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Takk for oppmerksomheten

• Takk for støtte til prosjekter fra Regionale 

forskningsfond Midt-Norge 

• Takk for støtte fra Fondet for forskningsavgift på 

landbruksprodukter (FFL)


