
Innovasjon og utvikling i den 
kommunale hverdagen

Une Tangen
KS Forskning, innovasjon og digitalisering



Og de har gjort en formidabel jobb! 

- Testing, smittesporing og vaksinering ble 
håndtert parallelt med løpende drift

- For mange ble arbeidshverdagen endret 
over natta

- Digitalisering i rekordfart

Kommuner og fylkeskommuner har stått i frontlinjen over lang tid



- Nitti prosent av lederne i helse- og omsorgsektoren 
mener de har god endringskapasitet

- Digital samhandling har endret måten vi jobber på, og gir 
nye muligheter for mer effektive og bredere involverende 
prosesser med tillitsvalgte og ressurser på tvers av fagfelt 
og profesjoner

- Viktig å ta med seg disse erfaringene videre

Ingen pause nå, men kontinuerlig omstilling

Viktigste erfaring fra pandemien er at vi  
klarer å omstille oss raskt – når vi må



• Ensomhet

• Klima og miljø

• Psykisk uhelse

• Utenforskap og en demografifloke

Fordi vi har store samfunnsutfordringer 

Utfordringene kan ikke løses bare ved å ansette stadig flere

Flokene vi sliter med 
å løse opp i



Paradokset

• Norsk kommunesektor er både omstillingsdyktig og innovativ

• Vi har høy produktivitet - innenfor de strukturene velferdstjenestene ble 
designet for 

• Det gjennomføres stadige reformer og kontinuerlige forbedringer. 
Men står vi nå overfor mer komplekse problem som strukturene ikke tar 
høyde for – eller klarer å tilpasse seg? 

• Paradokset/dilemmaet: Jo bedre vi er på det vi vanligvis gjør, jo 
vanskeligere er det å finne nye løsninger



Behov for mer dyptgripende
endringer?



• Adresserer samfunnsutfordringer som er for store 
for hver enkelt kommune eller fylkeskommune

– Ungt utenforskap 

– Den demografiske utviklingen

• Ønsker å skape systeminnovasjon, ikke et system 
for innovasjoner

• Finne de opprinnelige årsakene til problemene 
(rota). Så vi kan slutte å behandle symptomene

• Nye samarbeid på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer 

Partnerskap for radikal innovasjon



KS Strategisk råd for innovasjon og forskning

«Det er ingen vei tilbake. Vi er 
nødt til å tenke nytt og radikalt», 
sier fylkeskommunedirektør Tine 
Sundtoft, i Agder fylkeskommune



Norge har høy ressursbruk i offentlig sektor 
sammenlignet med andre OECD-land



En av fem elever som 
begynte på videregående 
i 2016 hadde ikke fullført 
skole/opplæring i 2020.
(Statistikk for gjennomføring i videregående opplæring, SSB)  



Nesten tolv prosent av alle barn i Norge 
lever i familier med lav inntekt

Det utgjør 115 000 barn



I 2019 var 86 000 
ungdommer mellom 
15-29 år hverken i 
utdanning, arbeid eller 
mottok trygd.
OECD, 2019
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• Relasjonelle forhold: Omsorgssvikt, mobbing, 
ensomhet, fraværende voksne

• Selvfølelse og mestring: Begge lave, ond spiral, 
føler at det ikke er bruk for en, manglende 

bekreftelse

• Unge føler seg ikke forstått i møter med systemet: 
Følelse av å være kasteball, 

sprik mellom behov og tiltak/tjenester

Har vi en offentlig sektor som ivaretar det 
relasjonelle aspektet? 



• Måten vi måler resultater på i offentlig sektor har stor betydning for 
mulighetene for samarbeid og finansiering på tvers

• Vi måler på input og aktivitet – ikke på effekter av tiltak og tjenester 
som settes inn

• Det er krevende for ledere og ansatte å fokusere på det som gir 
effekt

• Også lovverket har fokus på hva som må gjøres (aktivitet), og ikke på 
effekten som skal oppnås. 

• Ledere og ansatte i offentlig sektor opplever at de rammer og mål de 
har fått ikke stemmer overens med den innsatsen som er nødvendig 
for å oppnå ønsket effekt. 

Rammebetingelser som tjenestene drives og utvikles i



KS og regjeringen samarbeider tett på 
innovasjonsområdet

Det er etablert operative arbeidsgrupper innen 
temaene:

– Eksperimenter og forsøk 
– Bærekraft 
– Spredning
– Partnerskap for radikal innovasjon.

KMD koordinerende departement overfor 
fagdepartementene



Vi trenger nye samarbeids- og finansieringsformer, 
for eksempel mer bruk av effektkontrakter

• Dette er en kontrakt som inngås mellom offentlige 
oppdragsgivere, leverandører av sosiale tiltak og private 
investorer

• Gjør at det offentlige kan skalere tiltak som viser seg å fungere 
godt for målgruppen. Og avslutte tidligere, og uten kostnad de 
tiltakene som ikke fungerer

• Avtaleformen kan også lette samarbeid med for eksempel 
sosiale entreprenører og andre innovative aktører



Du slutter ikke å 

være nysgjerrig og 

leken når du blir 

gammel. Du er 

gammel når du 

slutter å være 

nysgjerrig og leken

Så skal vi ikke glemme dette!



• Kommunene skal løse samfunnsfloker, de eies ikke bare av 
det offentlige alene

• Hvordan skape eierskap til tjenesten også hos 
kommunene? 

• Hva kan den enkelte gård gjøre for å skape eierskap hos 
kommunen?

Så hvordan kan vi få til mer og kanskje fornyet samarbeid mellom 
kommuner og Inn På Tunet?


