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• Det er hjelp å få: Verktøy og 
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Dere er spot on!

Vi har ikke knekt koden! 

Behov for nye løsninger
-Tid for innovasjon
-Rom for innovasjon?
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• Demokratiet under press internasjonalt
• Økte forskjeller skaper mistillit
• Innbyggere krever direkte medvirkning

Innovasjon gjennom samskaping vinner fram?

Innovasjon og demokrati – en ny nødvendighet?

Sputnik International - Erdogan

Affinity Magazine - Marine

Deutsche Welle - Wilders

Slideshare.net - Trump

Kilder:

Neogaf.com - Brexit
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Når ekspertene lager en trapp
- lager brukerne en sti

Floker – wicked problems

Samfunnsfloker krever samskapte løsninger



https://youtu.be/LHjsMuas18w
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Hva er samskaping?

Samskaping er en strategi der man 
søker å mobilisere 

medarbeidernes, innbyggernes, lokale virksomheter og 
foreningers 

kompetanse, ideer, engasjement og virkelyst 

i løsningen av felles oppgaver, problemer og utfordringer

Hva

Hvem

-og deres

For å gjøre hva



Innovations are new combinations. They
combine diverse and distant elements of
knowledge

Innovation thrives when people with
different backgrounds meet and interacts

Lundvall, 2014 



Samskaping for innovasjon av offentlige tjenester 

• Innbygger i sentrum: Forståelsen av det egentlige behovet

• Overskrider organisatoriske og sektorgrenser og åpner kommunen mot omgivelsene

• Innbyggeren, pårørende, medarbeidere, næringsliv, frivillig sektor, sosiale entreprenører, 
eksterne kunnskapsmiljøer osv blir samskapere

• Krever gjensidig forståelse og respekt



Innovasjon – hva er det egentlig?

Nytt

Nyttig

Nyttiggjort

Innovasjon - en ny, og samtidig så god løsning, at folk 
vil ta den i bruk. 



-men hvordan skiller innovasjon seg fra 
utviklingsarbeid?

Innovasjon bygger på godt utviklingsarbeid, og karakteriseres av:

• Dyptgående forståelse av behovet: Krever mye større oppmerksomhet!

• Floke som utgangspunkt, der man ikke kjenner løsningen

• Samskaping mellom mange aktører utenfor og innenfor kommunen: 
grenseoverskridende samarbeid

• Når mer av det samme, og småstegs forbedringer ikke er nok: nye løsninger 
som krever eksperimentering og utprøving - og dermed feiling

• Bygger på metodikk og er et eget fag

• FoU og kunnskapsmiljøer er ofte en viktig partner



Hva karakteriserer kommuner som er dyktige på innovasjon?                                  

• Inngår i (stadig) nye samarbeidskonstellasjoner 
• Samskaping og samproduksjon med borgerne
• Endrer folkevalgtrollen i retning av «innovasjonspolitikere»
• Får tak i ekstra ressurser
• Bruker ny teknologi offensivt til å innovere tjenester
• Trekker inn FoU og kompetansemiljøer
• Håndterer eksperimentering og feiling
• «Stjeler» med begge henda
• Er opptatt av gevinstrealisering
• Bygger kapasitet i egen organisasjon
• Helhetlig innovasjonsstrategi /-plan



Før vi innoverer:

Godt stjålet er halve jobben!

Kostnad - kvalitet – færre feil – risiko

Lær av andre og bidra til spredning
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Det er hjelp å få:

Verktøy og 
møteplasser



Sosiale entreprenører og kommuner
Samskaping av innovative velferdsløsninger

• Supplerer offentlig tjenesteproduksjon 

• Utfordrer den tradisjonelle sektortenkningen i 
mellomrommet mellom offentlig, privat og 
sivilsamfunn

• Sosiale entreprenører - ny og viktig 
samarbeidspartner for kommunesektoren?

• Krever nybrottsarbeid og erfaringsdeling: KMDs
inspirasjonshefte og KS´s FoU



• Asker kommune
Sisters in Business SA

• Arendal kommune
Kirkens Bymisjon

• Trondheim kommune
Jodacare AS

• Steinkjer kommune
NOEN AS
Friskgården 

• Tranøy kommune
Safegroup AS

• Roskilde kommune 
INSP!





www.ks.no/samveis

www.ks.no/samveis

http://www.ks.no/samveis


Hensikten med veikartet har vært å gi kommunene 
en systematisk og helhetlig metodikk til bruk i 
endringsprosesser



KomINN.no
Nasjonal delingsportal for 
innovasjonsprosjekter i kommunal 
sektor

• Spre løsninger og erfaringer
• Gi inspirasjon
• Koble mennesker

• Åpent for alle - gratis

• Kommuner og fylkeskommuner 
kan registrere prosjekter

• Pågående og gjennomførte 
prosjekter



50 kommuner, 200 ansatte 
har gjennomført Innovasjonsskolen



Nytt innovasjonsspill

Verktøy for dialog og læring

Fornorsket av HIL og KS



Samskaping – når vi har «løsningen»?
Dilemmaer i programmatiske satsinger

• Hva er egentlig behovet – og hvem sitt behov er det?

• Hvor leter vi etter løsninger? Under gatelykten?

• Passer «verktøyene»?

• Fra individ til system til individ?

• Ser vi hele mennesker eller iverksetter vi statlig politikk?

• Hvordan skape eierskap hvis mye er bestemt på forhånd?



Oppgave – drøft med sidemannen

• Hva skal til for at du og dine skal finne nye løsninger som 
styrker integrasjonen av flyktninger?

– Hvem samarbeide med?

– Hvilke lover og regler hindrer gode løsninger?





Takk for oppmerksomheten!
henrik.finsrud@ks.no



Fase 1:
Før du starter

Fase 2:
Innsikt og ide

Fase 3: 
Utvikling, 
utprøving og 
evaluering 

Fase 4:
Overgang til 
drift

Fase 5:
Ny praksis

Faser i endringsprosessene

• Innsikt om 
utfordringsbildet

• Definere og 
forankre problem

• Sette mål sammen

• Planlegge og 
forankre veien 
videre

• Innhente 
dybdeinnsikt

• Analysere 

• Skape ideer

• Lage et målbilde
for den nye 
tjenesten

• Definere 
gevinster 

• Utvikle nye tiltak

• Prøve ut i 
småskala

• Evaluere opp 
mot ønskede 
effekter

• Vurdere 
gevinster bredt

• Planlegge 
implementering 
og overgang til 
drift

• Planlegge 
hvordan 
gevinster skal 
tas ut

• Lage et enkelt 
system for 
måling og 
oppfølging

• Overføre til 
ordinær drift 

• Drifte nye 
tjeneste

• Måle og følge 
opp

• Gjennomføre 
kontinuerlige 
forbedringer

• Ikke stoppe opp i 
endringsarbeidet



Innovasjonskultur er avgørende

 Bekjempe nullfeilskulturen, så feil blir utgangspunkt for 
læring

 Begrense regeltyranniet gjennom tillitsbasert ledelse
 Begrense telleregimet, så det måler resultater frem for 

innsats
 Skape flate og fleksible organisasjoner med rom til 

innovasjon
 Omsette visjoner om innovasjon til handlingsplaner og 

prosedyrer
 Organisere for tverfaglighet, borre hull i siloene og 

skape grenseløse organisasjoner

Rappet av Torfing



Den praktiske lederrollen 
i innovasjonsprosesser

• Igangsetter av innovasjonsprosesser gjennom å peke på deltakere, fordele ansvar, sikre 

handlingsrom, sette mål og avstemme forventninger.

• Fasilitator gjennom å understøtte arbeidet, skape tillit, bygge felles forståelse, løse konflikter og 

fjerne barrierer for arbeidet. 

• Katalysator gjennom å bidra med nye innspill og vinkler, spille rollen som kritisk venn, men 

også bryte opp mønstre og endre prosesser om nødvendig

Kilde: Eva Sørensen, Roskilde Universitet

http://2.bp.blogspot.com/-8FkXDsfF2Yo/UVDCN3TfNfI/AAAAAAAAAKs/-qfeKjSJU08/s1600/fasilitator.jpg
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5 nye lederroller

• Utforsker

• Initiativdyrker

• Meningsskaper

• Nettverkssmed

• Effektjeger

Kilde: MandagMorgen, Danmark



Det nye er ikke at innovasjon foregår i kommuner
- men at viten om hvordan innovasjonsprosesser kan ledes og 
organiseres er systematisert og løftet fram, og at forståelsen av 
behovet får allment fotfeste

Kommuner har alltid vært innovative 
- men ikke alltid jobbet systematisk og målrettet med innovasjon

Kommunesektoren har høy tillit, er velfungerende og 
omstillingsdyktig 
- men møter i økende grad komplekse utfordringer som går på tvers 
av sektorer og forvaltningsnivåer



4 avgjørende kompetanser, hevder danskene

• Være understøttende – ikke styrende

• Være god til å skape relasjoner

• Være bindeledd mellom innbyggere og kommunen

• Kunne tilpasse sin rolle etter situasjon og behov









Veikart for tjenesteinnovasjon er finansiert av Helsedirektoratet. Utviklet av PA Consulting, Making

Wawes, AHO, Sintef, KS og Hdir. Og ikke minst sammen med en rekke kommuner. 

• Dybdeintervjuer med personer som 
benytter helse -og omsorgstjenester

• Dybdeintervjuer av ansatte og ledere i 
kommuner

• Feltobservasjoner i et regionalt samarbeid 
og to kommuner

• Innsiktsarbeid gjennom dybdeintervjuer 
med ledere og ansatte i kommuner, KS, 
organisasjoner, Helsedirektoratet, HOD og 
flere

Innsikt i menneskers tjenesteopplevelse
Innsikt i ansattes opplevelse av 

arbeidshverdagen

Innsikt i hvordan kommuner jobber med 
tjenesteinnovasjon



Hva er nytt? 



Hvorfor er dette interessant for den enkelte kommune?

 Tilgang på bedre løsninger: Kvalitet – færre feil - risiko

 Slippe å finne opp hjulet, kruttet og den dype tallerken:   kostnad og tempo

 Innovasjoner og ideer utenfra:
• Hva kreves det for å være en god mottager, idé-tyv?

• Hvordan forholder vi oss til omverdenen hvis «stjeling» er viktig? 

• Hvilket system finnes for å hjelpe oss?

 Spredning og skalering internt i egen kommuneorganisasjon:
• Ledelsesgrep, organisasjonsformer, læringssystem

Stjel med stolthet! 
Lær av andre og bidra til spredning



Delingsportal for kommunale innovasjonsprosjekter

• Vi er gode til å dele – men må finne hverandre!

• KS samarbeider med Induct –

• Gratis - kun kommuner kan legge inn  - alle kan se

• Direkte kobling fra eget prosjekt- eller innovasjonsstyringssystem – hindrer dobbeltarbeid

• Mange prosjekter lagt inn 

• Håper på dansk kobling – så kan vi søke og finne også i danske kommuner



Samskaping – 4 innganger

• Innovative anskaffelser
• Velferdsteknologi
• Smarte byer og lokalsamfunn
• Sosialt entreprenørskap



Nytt forskningsprogram i Norges Forskningsråd:

• For første gang:  Et innovasjonsrettet forskningsprogram for kommunal sektor

• Hovedmål: Utløse forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren og styrke 
kommunenes innovasjonskapasitet 

• Kommunene: bli bedre til å bestille og ta i bruk forskning – forskningen skal være MED 
og FOR kommunene, ikke PÅ 

• Oppstart 2017: 25 mill, ambisjon om å vokse til 60 mill/år

• Kommuner kan søke sammen med forskningsmiljøer

• Frister: Forprosjekter 6. september. Hovedprosjekter februar 2018

FORKOMMUNE
Forskning og innovasjon i kommunesektoren



Sosialt entreprenørskap
Social impact bonds

Sosial innovasjon

Innovasjonsledelse

Samskaping
Nullfeilskultur

Innovasjonspartnerskap

Kommune 3.0

Innovasjonsstrategi

Smart City - Resilience

Politisk innovasjon

Innovasjonspolitikeren

Innovasjon i offentlig sektor –
et fagfelt i begrepsmessig rask utvikling

Tjenestedesign
Innovative anskaffelser

Ubikquity
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Nasjonale 
anbefalinger 

o Digitalt tilsyn 

o Nye pasientvarslingssystem bør 

inkludere digitalt tilsyn

o Logistikkløsning for beregning av 

kjøreruter

o Mobile trygghetsalarmer

o Lokaliseringsteknologi (GPS)

o Elektronisk medisineringsstøtte

o Elektronisk dørlås 

Velferdsteknologi 

gir gevinst!

o Spart tid

o Økt kvalitet

o Unngåtte kostnader



o Kommunal sektor kjøper for 180 mrd/år

o Kraftfullt virkemiddel for nyskaping

o Samskaping med næringslivet – og FoU

o Bør være del av kommunens strategi for 
utvikling!

www.innovativeanskaffelser.no
www.anskaffelser.no

Innovative offentlige anskaffelser



Avslutning –
hva må til?

• Lag system: 
– Finn deres floker (=kartlegg behov!) 
– Ut å test nye løsninger, gjør feil og 

juster
– Legg inn i budsjettene og gjør 

innovasjon til en del av plan- og 
styringssystemet

– Klargjør rollene: folkevalgte, ledere, 
medarbeidere, brukere

– Inngå eksterne partnerskap, driv 
systematisk samskaping

– Bygg kompetanse og kapasitet

• Bygg kultur: 
– Etterspør innovasjon i alle deler av 

organisasjonen, også gjennom 
anskaffelser

– Slipp kontrollen – det er greit at det 
skjer ting toppledelsen ikke vet om

– Vis at det er ok å gjøre feil
– Vis fram de gode eksemplene og 

heltene som gjør det mulig

Gå i to spor samtidig
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Den gode innovasjonslederen 
vil ofte LEDE ved å:

• Gi medarbeiderne frihet under ansvar og tillater autonome initiativ

• Gir medarbeidere rom for å eksperimentering

• Akseptere at innovasjon tar tid, uten for stram styring av tiden og ressursene

• Ikke legge opp til et for stramt definert jobbinnhold, men gir medarbeiderne mandat 
til å forme innholdet

• Kommunisere en klar visjon, samtidig som teamene gis autonomi og handlingsrom i 
utførelsen

Kilde: SLIK



Den praktiske lederrollen 
i innovasjonsprosesser

• Igangsetter av innovasjonsprosesser gjennom å peke på deltakere, fordele ansvar, sikre 

handlingsrom, sette mål og avstemme forventninger.

• Fasilitator gjennom å understøtte arbeidet, skape tillit, bygge felles forståelse, løse konflikter og 

fjerne barrierer for arbeidet. 

• Katalysator gjennom å bidra med nye innspill og vinkler, spille rollen som kritisk venn, men 

også bryte opp mønstre og endre prosesser om nødvendig

Kilde: Eva Sørensen, Roskilde Universitet

http://2.bp.blogspot.com/-8FkXDsfF2Yo/UVDCN3TfNfI/AAAAAAAAAKs/-qfeKjSJU08/s1600/fasilitator.jpg
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Strategiske grep for å nå hovedmålet: Kommunenes innovasjonsevne

55

Sørge for god behovsforankring og –forståelse 

Bygge samarbeidsrelasjoner og allianser eksternt og internt i KS

Styrke betingelsene for innovasjon gjennom offensiv og konstruktiv tilnærming til 
nasjonale aktører

Legge til rette for kunnskapsutvikling, formidling og bruk

Følge, vurdere og utnytte praksis- og kunnskapsfronten, nasjonalt og internasjonalt

Fremme evnen til samskaping

Legge til rette for spredning av innovative løsninger

Styrke kapasiteten for utprøving og eksperimentering



https://youtu.be/LHjsMuas18w
https://youtu.be/LHjsMuas18w


”Det fungerer ikke ret godt, hvis vi 
følger en skabelon for, hvordan 
man løser borgernes problemer. Vi 
skal ikke levere en eller anden 
bestemt mængde velfærd fra 
kommunen til borgerne, men 
derimod skabe velfærden i et 
samspil mellem borgeren, 
kommunens medarbejdere, 
virksomheder, civilsamfund og 
andre kræfter,”

- Jacob Bundsgaard, borgermester Aarhus kommune



Arbeidsgivermonitor 2017, 
upubliset

Arbeidsgiverutfordringer: 

Evne til innovasjon: Ganske 
utfordrende 50%
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Arendalskonferansen

http://www.grimstad.kommune.no/
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html
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http://www.arendal.kommune.no/


Det nye er ikke at innovasjon foregår i kommuner
- men at viten om hvordan innovasjonsprosesser kan ledes og 
organiseres er systematisert og løftet fram, og at forståelsen av 
behovet får allment fotfeste

Kommuner har alltid vært innovative 
- men ikke alltid jobbet systematisk og målrettet med innovasjon

Kommunesektoren har høy tillit, er velfungerende og 
omstillingsdyktig 
- men møter i økende grad komplekse utfordringer som går på tvers 
av sektorer og forvaltningsnivåer





Samfunnsfloker krever innovasjon i partnerskap


