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Sterk interesse! Mye retorikk, 
men foreløpig lite politikk



Velferdssamfunnets 
bølger

1. Altruisme i sivilsamfunnet 
ca. 1880 – 1940

2. En velferdsstat for fulle seil!
ca. 1945 – 1980

3. NPM på alle fronter!
ca. 1980 – 2018(?)

4. En fjerde bølge?...

Tendenser i tiden: 

 Fra velferdsstat til 
velferdskommuner

 Mismatch mellom 
forventninger/behov og ytelser

 Tiltakende hybridifisering

 Sosial innovasjon gjennom 
samskaping – «kommune 3.0»



Demografisk ubalanse



Nisje og skreddersømsamfunnet



Forventningssamfunnet



Informasjon skaper krav



Et stadig mer kulturelt komplekst samfunn



Februar 1962





Globalisering på alle felt

• Kunnskap
• Kultur
• Klima
• Konflikter
• Økonomi
• Teknologi
• Løsninger
• Med mye mer…



Eldrebølge, lavere oljeinntekter og en 
offentlig sektor som eser ut kan kvele 
all vekst i norsk økonomi, mener 
produktivitetskommisjonens leder Jørn 
Rattsø. Han vil ha mer "nyskapende 
ødeleggelse" i offentlig sektor.

Aftenposten, 10. feb. 2016

En velferdsstat uten grenser?



Båten er ikke helt i vater… 
- men festen fortsetter

Wicked Problems! 
– Sammensatte problemer som krever sammensatte, 
eller kanskje samskapende løsninger?!



Kommune 1.0. Kommune 2.0. Kommune 3.0.





Stabilt

DynamiskStabilt

Dynamisk

«Business 
as usual»

Opprydding

Tilpasninger Innovasjon

«HJEMME»

«UTE»

Ikke bare gjøre 
tingene på nye 

måter, vi må også 
gjøre nye ting!



NYTT – NYTTIG – NYTTIGGJORT!

Innovasjon!



The difficulty lies not so much in developing 
new ideas as escaping from the old ones 

(John M. Keynes)



Schumpeter (1883-1950)

Østerisk-amerikansk økonom.

• Ny teori for økonomisk vekst hvor han 
introduserte entreprenøren som drivende kraft.

• Kreativ destruksjon (det er noe som stenger)

• Entreprenørskapets fem arenaer:

1. Introduksjon av en ny vare eller tjeneste. 

2. Introduksjon av en ny metode for 
produksjon/frambringelse av varen/tjeneste.

3. Å ta i bruk et nytt marked

4. Å anvende en ny råvarer for et eksisterende 
produkt eller tjeneste.

5. Utvikle eller ta i bruk en ny organisasjonsmåte.

D.y til d.e. : 

• Fra individets genialitet til 
kulturell åpenhet for 
endring

• Ubalanse og kriser er bra

• Kapitalismen trenger kriser

• Hvilken plass har ledelse?

• Åpenhet for intraprenørskap



Fantasi er vel så viktig som kunnskap 
(Albert Einstein)



Inkrementell og radikal innovasjon
Reformer er oftest ikke innovasjon – innovasjon handler om å innføre noe nytt som er nyttig og som kan 
nyttiggjøres. De fleste innovasjoner er inkrementelle – nye, nyttige tilpasninger. Radikale innovasjoner snur 
opp ned på noe eksisterende, eller feier det ganske enkelt ut av bruk – det nye løses problemet/oppgaven på 
en helt ny måte, for helt nye markeder/brukere, gjennom bruk av helt nye materialer, prosesser, eller annet.



Offentlig innovasjon - tre paradigmer
• Det tradisjonelle offentlige innovasjonsparadigme. Befolkningen er klienter. 

Dominerende i gårsdagen, tydelig nærværende fortsatt. «Samhandlingsreformen», 
«Nærpolitireformen», «Kommunereformen», «Regionreformen», osv. Innovasjoner 
gjennom storskala nasjonale reformer, utformet og implementert ovenfra. Profesjons-
og politikkstyrt fra regjeringsapparatet. Governant-prinsipp.

• NPM. Vår tids dominerende innovasjonsregime. Utvikling og fornying gjennom 
styring, kontroll og effektivisering. Befolkningen er kunder. Prinsippene bygger på 
økonomisk teori. Markedsstyringsprinsipp. Begynte i staten, men har fulgt med ut i 
alle kommuner og offentlige foretak – og etater.

• Nettwork-Governance (NG). Peker framover? Co-management, co-creation, co-
production = ulike former for samskaping. Mer fokus på innovasjoner i prosess. 
Borgere er samarbeidspartnere, gruppe-identitet avløses av individfokus.



Perspektivmeldingen

«De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi og også for offentlige 

finanser. Viktige økonomiske trender har pekt vår vei. Nå brytes trendene. 

Pensjonsfondet vil ikke fortsette å vokse like raskt. Avkastningen anslås lavere enn før, 

og oljeprisen ventes ikke å gå tilbake til gamle høyder. En eldre befolkning fører til at 

en mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt og at utgifter til pensjoner og 

helse- og omsorgstjenester vil øke. De neste 10–15 årene vil dermed 

handlingsrommet i finanspolitikken være langt mindre enn vi er blitt vant 

til. Når tidsperspektivet forlenges, blir presset på offentlige finanser enda 

sterkere. Inntektene må opp eller utgiftene ned.»

Finnes det en annen vei, kjære økonomer?!

Meld. St. 1 (2017–2018) 



På det administrative plan befinner offentlig sektor seg i et krysspress mellom på 
den ene siden stigende forventninger til offentlig tjenesteproduksjon og kommunens 
evne til å løse problemer, og på den andre siden den offentlige sektorens knapphet på 
ressurser, gode ideer og iverksettingskraft. Det er press på både penger, produkt og 
personale i forhold til å levere bærekraftig velferd og høy kvalitet. Det skaper behov 
for politiske prioriteringer og for offentlig innovasjon, som kan gi oss «mer for 
mindre», og på den måten vise vei ut av krysspresset.

En ny politisk arbeidsform?
Evaluering av oppgaveutvalg i Svelvik kommune våren 2017

Kan samhandling være en metode?

“



Nye aktører-
konstellasjoner

Nye roller

Nye relasjoner Ny innsikt

Samskaping handler om prosess

Komplekse problemer Nye og nyttige 
løsninger

Samskaping er med andre ord per definisjon sosial!



Samskaping har et innovativt potensial til å fornye strukturene og endre tjenestenes kvalitet 
og innhold. En lang rekke utfordringer, som miljøspørsmål, kriminalitet, sosiale problemer og 
helse, kan ikke løses av offentlig sektor alene. Dette har skapt behov for å utløse andre 
sosiale krefter i samfunnet og utvikle tilnærminger til kommunal tjenesteproduksjon der de 
som blir direkte berørt av tjenestene involveres på en mer konkret måte i tjenestenes 
utforming og implementering (St.meld. nr. 29 (2012–2013),



Co-production as a new way of thinking about public services, has the potential to deliver a 
major shift in the way we provide health, education, and other services, in ways that make 
them much more effective, more efficient, and so more sustainable. 

The time seems to have arrived for the idea that the users of public service are an 
immense hidden resource which can be used to transform service- and to strengthen their 
neighbourhoods at the same time. 

Discussion Paper; The challenge of co.production. NEF, The Lab. NESTA.

“

“
http://www.denoffentlige.dk/fem-trin-til-samskabelse



Samskaping?! – Samskabelse, co-creation, co-production 



Jacob Torfing, Asbjørn Røiseland og Eva Sørensen



www.ks.no/samskaping



Søk: Petter og Pernille (NB: 8 episoder)

En U-sving til bedre bolig

https://www.youtube.com/watch?v=OArcBjhoqDk&list=PLYmv
mooTonJt3qXIoUl1XctLIkRZj3XUI&index=10&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=OArcBjhoqDk&list=PLYmvmooTonJt3qXIoUl1XctLIkRZj3XUI&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=t3oIpYuYkEA


Nytt ord for dugnad?!



Sosial innovasjon gjennom samskapende prosess

Samskapende prosess

Nye aktører-
konstellasjoner

Nye roller

Nye relasjoner

Komplekse 
problemer

Ny og nyttig 
løsning/effekt

Ny innsikt

2 x sosial verdi



Samskaping i to dimensjoner – både i planlegging og produksjon

«Sweet Spot»

Tykk samskaping



CO-PRODUCTION

Samskaping i to dimensjoner – både i planlegging og produksjon





SAMSON

www.ks.no/samson

http://www.ks.no/samson


Noen eksempler





I løpet av 48 timer, fra 26.- 28. juni 2008, ble Indre havn i Larvik transformert gjennom en total forvandling – gjennom samhandling.



Tykk samskaping

 Identifisere problemet, eller utfordringen sammen. 
Ulikhet er en ressurs, likeverdighet er en nødvendighet, nysgjerrighet og tillit er 
samarbeidets plattform

 Velge ut / designe en løsning sammen.
Fokus på framtid og ressurser, skaper nye og nyttige løsninger

 Implementere og produsere løsningen sammen i et vedvarende løp
Mot til å klatre ned og opp av elfenbenstårn er nødvendig. Vilje og evne til å 
innta nye roller, ny maktfordeling.



Samskaping! 

Sosial verdi

Oppdrift (forretningsmodell)

Sosiale entreprenørskaps-
virksomheter har egentlig 
ikke «dobbelt bunnlinje». 

De har én «topplinje», 
- det er å løse et sosialt 
problem; å skape sosial 
verdi! Alt annet er midler 
for å nå stadig høyere opp 
mot slike mål.

En ny ballong!



Samskaping som innovasjonsstrategi 
- en Sareptas krukke, eller bare en ny kanin i hatten?

I beste fall; en gjennomgående metodikk, eller en 
verktøykasse for demokratisering, effektivisering 
og innovasjon av lokale velferdstjenester

Summa summarum:



Takk, så langt!
Ytterligere spørsmål, 

eller kommentarer?

Lars Ueland Kobro – daglig leder/seniorforsker - SESAM 
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