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«Utfordringer? Jeg synes ikke det er noen utfordringer i kommunen, jeg».  

         
Jesper, 13 år fra Lier kommune 

Superenkel 
forskning 
viser:  



Har vi en brennende plattform? 

 

 «Krise er det ultimate startpunkt for innovasjon. Hvis du ikke har 
en krise, skaff deg en» Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune 

 
«Den økonomiske krisen har vært av avgjørende betydning for 
innovasjon i danske kommuner». Professor Eva Sørensen, Univ. i Roskilde 

 





Tjenesteproduksjon 
Samfunnsutvikling 
Myndighetsutøvelse 
Demokrati 
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  Samfunnsutvikling 
  Myndighetsutøvelse 
  Demokrati 

Kommune  2015 
Ny kommune 2020+ 

I spennet mellom grundig analyse og ambisjoner for den nye kommunen bør det 
etableres en agenda for framtiden:  

Hva må vi nyskape for å møte framtidens behov? 

Analyse Ambisjoner  

Hva vil vi nyskape? 
Innovasjonsagenda 

Hva er framtidas behov? 

Blir kommunereformen brukt til en strategisk dialog for å 
etablere agenda for framtiden? 



KS’ visjon 
 
En selvstendig 
og nyskapende 
kommunesektor 





Innovasjonsmetode - BLT 
 

 
Hva er vårt behov  
og hvordan får vi 

innsikt?  

Behovsinnsikt gir 
grunnlag for å 

utforme hypoteser og 
løsninger som dekker 

behovet.  

Stemmer 
hypotesene? 

Erfaringene gir ny 
innsikt og vi lærer 
mer om behovet.  



 

en sti… 

 



Nei takk ! 
Vi har 

ikke tid 



Er det forskjell på å ha innbyggerdialog og ha brukerdialog? 
 
 
Informasjon 
Kommunikasjon 
Dialog 
Involvering 
Samskaping 
 



Samskaping 

• Samskaping er en metode for å aktivere ressurser på tvers av samfunnet.  

 

• Dette krever interaksjon, deltakelse og felles problemløsning mellom brukere, 
pårørende, ansatte i førstelinjen og fra eksperter.  

 

• Samskaping er godt egnet for utvikling av tjenester, fordi det å trekke inn f.eks. 
brukerne vil gi verdifull kunnskap om deres opplevelse av tjenestene. 

 

• Samskaping er en kreativ og interaktiv prosess som utfordrer alle aktørenes 
oppfatninger og forsøker å kombinere faglig og lokal ekspertise på nye måter. 

 



Samskaping 

 
 
- Det er sjældent, at offentlig innovation skabes 

af en enkelt aktør. Det er i mødet mellem de 
forskellige aktører at innovationen skabes. 

- Samarbejde skaber forstyrrelse, bedre videns-
grundlag, gensidig læring, bedre 
risikohåndtering, koordineret implementering 
og fælles ejerskab  

 
Jacob Torfing, 2013  



Tjenestedesign – nok et fremmedord eller sentralt i det 
innovative prosjektet? 

 

En del kommuner har tatt i bruk tjenestedesign i sine innovasjonsprosesser. 
Brukeren involveres i prosessen med å utvikle løsninger, og det er hennes 
behov som står i sentrum. Grunntanken er at det er brukerne som er 
eksperter og som vet hvor skoen trykker.  

 



Velferdsprodusentene:  
ansatte, brukere, pårørende, 

innbyggere 

Næringslivet, de frivillige 
organisasjonene og 
sosiale entreprenører 

Forsknings- og 
utviklingsmiljøer 



 



 

«Du bor der jeg jobber»  

                eller  

«Jeg jobber der du bor» 

Hvordan tenker din organisasjon om brukerne? 





Budsjettstyring teller 
– de gode historiene  
avgjør  

 



 
You are lost the 

moment you know 

what the result 

will be    

   Juan Gris  

 
 
 
 
 
 



Sørg for at pilotene lander 

• Inn i vanlig drift 

• Spredning 

• Skalering 

• Hvorfor stjeler vi 
ikke mer? 

• Lederbeslutning: 
«slik gjør vi det 
her» 



Innovasjon – 
hvordan kan 
en kommune 
gripe det an? 
 
• 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 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 



N3 Hva skal til for  

å skape endring? 

Behov 

Løsning Test 



Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene – SLIK 
 
Systematisk innovasjon innebærer at innovasjon  er en metode å møte og 
forme fremtiden. SLIK  er en nettbasert eksempelsamling som skal inspirere og 
gi grunnlag for å stille viktige spørsmål og å finne gode svar: 

• Hva skal vi innovere? Hva er våre behov? Hva er egnet 
innovasjonsmetodikk? 

• Hvem involverer vi? Hvem gjør hva? Hvordan mobilisere? 

• Hvordan bygge innovasjonssystem og kapasitet? 

• Hvordan nyttiggjøre?  

• Hvordan bygge innovasjonskultur?  

• Hva er god innovasjonsledelse?  

 

http://ksinnovasjon.laboremus.pl/#!div2 
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Nasjonalt program for utvikling og 
implementering av velferdsteknologi 

 

 

 
http://www.ks.no/veikartforvelferdsteknologi/ 
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Verktøy publiseres på KS Læring  

https://kurs.kommit.no/ 
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http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w 
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