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• Behovet for innovasjon 
• Hva er innovasjon? 
• Hva gjør KS på området? 

Denne 
presentasjonen 
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KS’ visjon 
En selvstendig og nyskapende 
kommunesektor 
 
 

KS’ rolle 
Arbeidsgiverorganisasjon 
(kompetanse og ledelse) 
Interesseorganisasjon 
(rammebetingelser) 
Utviklingspartner  
(utvikling sammen med kommunene) 

https://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w#t=12


Fattigdom 

Ensomhet 

Frafall vgs 

Arbeidsløshet 

Demografi: Aldrende 
befolkning 

Forventninger om 
bedre tjenester 

Hvorfor innovasjon i kommunal sektor? 
Trender, «floker» og krysspress 

Høyere kvalitet med 
færre ressurser Konkurranse om 

arbeidskraft 

Revitalisering av 
lokaldemokratiet  Mental helse 

Klimaendringer 

Integrasjon av flyktninger 



Samfunnsfloker krever innovasjon i partnerskap 



Hvorfor trenger vi trøkk på innovasjon?  

 

• Sentralstyrte reformer er utilstrekkelige – men fortsatt 
nødvendige 

 

• Småskritts forbedringer er utilstrekkelige – men fortsatt 
nødvendige 

 

Innovasjon representerer en nedenfra- og opp tilnærming  

– mobilisering av individer nær problemet, nær løsningen og nær 
implementeringen  

– demokratiserende element 









Strategier for å håndtere krysspresset kostnad-kvalitet 

Innovasjon 

-en alternativ måte å tenke offentlig styring på 
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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 



Samskaping for innovasjon av offentlige tjenester  

• Innbygger / bruker i sentrum: Forståelsen av det egentlige behovet 

• Overskrider organisatoriske og sektorgrenser og åpner kommunen 
mot omgivelsene 

• Innbyggeren, pårørende, 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 enn vi vanligvis tror! 

• Har et problem eller 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  innovative kommuner? 

                                     

• Inngår i (stadig) nye samarbeidskonstellasjoner  

• Samskaping og samproduksjon med innbyggerne 

• 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 

• Er opptatt av gevinstrealisering 

• «Stjeler» med begge henda 

• Bygger kapasitet i egen organisasjon 

• Helhetlig innovasjonsstrategi /-plan 
 



Velferdsteknologi effektiviserer tjenesten! 

16 

Gevinst primærhelsetjenesten  
 

59 % reduksjon i tidsbruk hjemme hos 
bruker 

34 % reduksjon i antall besøk   
 

4 bydeler i Oslo kommune:  
Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. 

Hanshaugen. 
  

Type velferdsteknologi:  
Avstandsoppfølging m. målinger, 

elektronisk medisineringsstøtte og 
trygghetsalarmer.    

 
Med i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram siden 2014.  

Gevinst spesialisthelsetjenesten  

Reduksjon i:  
 

antall innleggelser med 20 %  
antall liggedøgn totalt med 32 %  

antall liggedøgn per innleggelse med 25 %  
antall polikliniske konsultasjoner med 32 % 

  

Hjemmeboende KOLS-pasienter opplever økt trygghet og kontroll på egen helse!! 
 



Hverdags-
rehabilitering 
 

Tverrfaglig arbeid 
endrer pleie og 
omsorgstjenesten 
radikalt 
 
Ergoterapeuter 
Sykepleiere 
Fysioterapeuter 
Hjelpepleiere 
Hjemmetrenere 
 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/441685639191444/?fref=ts 
 

https://www.facebook.com/groups/441685639191444/?fref=ts


Veikart for tjenesteinnovasjon 

www.ks.no/samveis 

http://www.ks.no/samveis


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 
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Nytt forskningsprogram i Norges Forskningsråd: 
FORKOMMUNE – Forskning- og innovasjon i 
kommunesektoren  
 
• 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 



Veikart for tjenesteinnovasjon 

www.ks.no/samveis 

http://www.ks.no/samveis


Takk for oppmerksomheten! 
henrik.finsrud@ks.no 


