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For mange oppgaver, for få hender



”Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal”

• Nord-Gudbrandsdalen, som mange andre 
kommuner og regioner står overfor store 
utfordringer. 

• Befolkningen blir eldre, økonomien blir 
strammere og klimaet er i endring. 



• Regjeringen har lyst ut midler for å møte 
utfordringene, men distriktskommuner søker 
ikke. De er ikke rigget for å dra nytte av disse 
midlene, eller andre forsknings- og 
utviklingsmidler. 

• I Nord-Gudbrandsdalen er vi i forkant, og har 
innledet arbeidet med det regjeringen setter 
fokus på. Formålet med UR er å bidra til nye 
utviklingsprosjekter. 





Smart  RegionSmart  Region

OppvekstOppvekst HelseHelse Regional
utvikling
Regional
utvikling

InnovasjonInnovasjon

«Universitetsregion»
nyskaping gjennomsyrer hele off. samfunn









Teste ut bruk ambulant videokonsultasjon mellom helsepersonell i 
hjemmetjenesten og legekontoret slik at pasienten sikres rask, trygg og rett 
helsehjelp – organisering, personvern, mm.

Ambulant videokonsultasjon 



Prosjektet vil reise mange problemstillingar med utgangspunkt i heile 
livshjulet til brukarane; helse, ernæring, familie, skule, jobb, fritid mm.

«Bærekraftig bofellesskap og avlastning»
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Dagens løsning med åpen rankekompostering er luftforurensende. SINTEF har dokumentert 
luftforurensning, og mottaket fra samarbeidende kommuner er stoppet. Sel kommune har i 
dag dispensasjon fra fylkesmannen for a ̊ ta imot slam fra egen kommune. Kommunen skal 
i løpet av tre a ̊r finne en løsning som er bærekraftig for framtiden. 

Biogass: mottak og bearbeiding av kloakkslam fra kommunene 
i Nord- Gudbrandsdal 



Behov for bedre data, varsle 
katastrofer tidligere og sikre oss mot 

miljøødeleggelser
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innføre krav om min. 30%  
miljøvekting ved alle
offentlige anbud der det er
relevant. Det blir tillatt å
fokusere på miljø i minstekrav,  
kvalifikasjonskriterium og
tildelingskriterium

Innovative anskaffelser – målet er 
å øke innovasjonseffekten av 
offentlige anskaffelser. Innovative 
anskaffelser handler om å utnytte 
mulighetene som ligger i 
anskaffelsesregelverket og 
virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre 
produkter og tjenester. Formålet er 
bedre og mer effektive tjenester, 
næringsvekst og lavere utslipp.



500 mrd pr år i Norge – 300 mill i N.Gudbr

1. 40% av kommunale budsjetter består av 
innkjøp

2. Offentlig sektors etterspørsel etter 
fremtidsrettede  løsninger er et av de mest 
kraftfulle virkemidlene  vi har for omstilling i
Norge, lavthengende frukt for innovasjon

▪ Modernisere kommune
▪ Konkurransedyktig næringsliv
▪ Innovasjon og klimaløsninger



Innovative anskaffelser skal bidra til å nå mål:
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▪Økonomisk bærekraftige helse- og omsorgstjenester
▪ Helse- og omsorgsstrategi

▪«Neste generasjon» i skolen
▪Digitalisering
▪Næringsutvikling
▪Effektivisering / mer for pengene / gevinster
▪Sirkulærøkonomi



Hvilke anskaffelser kan bidra
til innovasjon og nå klimamål?

▪Bygg
▪ Utslippsfrie byggeplasser

▪Infrastruktur
▪ Kommunalteknikk
▪ Digitalisering (minske reising)
▪ Mulig å reise miljøvennlig

▪Samferdsel
▪ Veg, bruer
▪ Kollektivtrafikk; buss og ferger



Muligheter for Nord-Gudbrandsdalen 

• Norske og internasjonale studenter som trenger et 
arbeidsliv å trene seg og forske på. 

Eks:
• NTNU 40.000 studenter 
• HINN 15.000 studenter

Praksis, studentoppgaver, forskning og utvikling 

• Arbeidsplasser og bedrifter (flere hender)

• Smartere løsninger (løse oppgavene)

• Attraktivitet og omdømme 



NTNUs samarbeid med arbeidslivet 

• Masteroppgaver

• Bacheloroppgaver

• Eksperter i Team

• Sommerjobb

• Phd.

Student
prosjekter

• Problemstillinger

• Veiledning av studenter

• Sommerjobb

• Professor II/ 
næringslivsprofessor

NTNU Arbeidsliv

Samspill som gir innovasjon



Dokumentere 
effekt, formidle 

resultat 

Kartlegge behov

Formidle behov

Finansiering

Prosjekt

Implementere

Gevinstrealisere

Oppsøkende 
aktivitet og

medlemsservice

Planlegge,
lage konsortier 

og skrive søknad

Dialog, etablere 
workshops og 
konferanser

Oppstart, lede 
og avslutte 

prosjekt

Overføring fra 
prosjekt til drift

Behov

Realisering

Ny kunnskap og nye løsninger Arbeidsmetodikk og struktur Næringsutvikling 
og entreprenørskap

Nye prosjektideer

Innovasjon for flere arbeidsplasser





•

• Flomprosjekt - sensorteknologi -
Forskningsrådet, Nord-Gudbrandsdalen

• Flomprosjekt - kartlegging sårbare områder -
NTNU, Nord-Gudbrandsdalen

• Velferdsteknologi, Fylkesmannen, Nord-
Gudbrandsdalen

• Ambulant legekonsultasjon via video i 
hjemmetjenesten, Lesja

• Ressurssenter for distrikts-beredskap -
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• Våre utfordringer krever innovasjon
• Innovative anskaffelser somverktøy 
• Utfordrer "business asusual"


