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Hva kjennetegner den norske innovasjonsmåten? Innovasjon – organisasjon, region, politikk diskuterer
sentrale begreper, modeller og teorier for innovasjon fra den internasjonale faglitteraturen, og setter dem i
sammenheng med særegenheter ved norsk økonomi.
Boken gir innsikt i hvordan innovasjonsaktivitet foregår i bedrifter og regioner, og hvorfor noen bedrifter og
regioner fremstår som særlig innovative, mens andre bedrifter og regioner i liten grad evner å utvikle nye varer
og tjenester. Videre beskriver boken hvordan innovasjonspolitikk utvikles og gjennomføres, og Norges
utfordringer og muligheter innen innovasjonspolitikk.
Redaktører: Birgit Abelsen (Universitetet i Tromsø), Arne Isaksen (Universitetet i Agder) og Stig-Erik
Jakobsen (Høgskolen i Bergen).

Øvrige bidragsytere: Thor Helge Aas (Agderforskning), Sveinung Eikeland (Universitetet i Tromsø), Arild
Farsund (IRIS - International Research Institute of Stavanger), Arnt Fløysand (Universitetet i Bergen), Jens
Kristian Fosse (Universitetet i Bergen), Knut Hidle (Universitetet i Bergen), Kirsti Mathiesen Hjemdal
(Agderforskning), James Karlsen (Agderforskning), Trine Kvidal (Norut - Northern Research Institute),
Torbjørn Lorentzen (Universitetet i Bergen, Uni Research), Roger Henning Normann (Agderforskning),
Kristin Wallevik (Agderforskning) og Kristin Woll (Universitetet i Tromsø).
Noregs forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årleg vel ni
milliardar kroner til forsking og innovasjon.
I forbindelse med overgang til HTTPS-kryptering vil Forskningsradet.no og Mitt nettsted være utilgjengelig i
tidsrommet 7. juni kl. 17:00 - 19:00. Fylkespolitikere og kommunepolitikere i Skedsmo er opptatt av å øke
bruk av sykkel i vår region. Fra venstre: ordfører i Skedsmo Ole Jakob Flæten (A. Akershus fylkeskommune
har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, regional planlegging, miljø, næringsutvikling, kultur,
tannhelse og folkehelse. Fylket i Norge med den fineste naturen og de beste folkene Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. - NHO FO er fag- og
profesjonsforbundet for 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO er
medlem av Landsorganisasjonen (LO). DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter. Trumponomics og nye
eller gamle politiske strømninger? Kjell Gunnar Bleivik 8 desember 2016. Servicetorget.no gir deg enkel
tilgang til kommune-Norge Torbjørn Røe Isaksen (H) Statsråd. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole.

