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Bakgrunn - Samfunnsutfordringer

• Økende forbedringspress i kommunal sektor

– både på kostnad, kvalitet og som 
lokaldemokratisk arena for 
samfunnsutvikling

• Synkende produktivitetsutvikling og 
strammere økonomiske rammebetingelser 

• Aldrende befolkning

• klima- og miljøproblematikk

• Utenforskap



Ressursgruppe

8 personer med innovasjonsfaglig

og strategisk kompetanse

Strategisk råd for 

innovasjon og forskning
10 kommunedirektører og

fylkesrådmenn

Kjerneteam 5+ årsverk

Partnerskap for 
radikal innovasjon

Samfunnsutfordringer

Samarbeidspartnere

Portefølje av 
innovasjonsprosjekter



Strategisk råd for innovasjon og forskning

• Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune, leder
• Trude Andresen, Øvre Eiker kommune
• Ragnhild Velsvik Berge, Hareid kommune
• Lars Bjerke, Asker kommune
• Jan Arvid Kristengård, Larvik kommune
• Anne Skau, Viken fylkeskommune
• Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune
• Britt Elin Steinveg, Tromsø kommune
• Per Kristian Vareide, Stavanger kommune
• Morten Wolden, Trondheim kommune



Prioriterte samfunnsutfordringer

Den demografiske utviklingen
Som befolkning blir vi friskere og lever lengre. Det er uten tvil bra. Den aldersmessige sammensetningen 
av befolkningen er imidlertid på vei til å skape en svært krevende utfordring.  Norge har  en 
befolkningsutvikling der det blir flere pleietrengende eldre. Samtidig fødes det færre, slik at det blir 
stadig færre folk i arbeidsdyktig alder i forhold til mennesker med behov for støtte fra det offentlige. 
Demografiutviklingen utfordrer kommunenes evne og muligheter til å levere helse og omsorgstjenester 
slik vi gjør i dag. Kostnadsveksten i helse og omsorg vil sprenge kommunesektorens rammer, og det vil bli 
stadig vanskeligere å bemanne helse og omsorgstjenestene. Kort sagt, om få år har vi hverken folk eller 
penger til å yte velferd slik vi gjør i dag. Uten nye måter å gi trygghet, verdighet, fellesskap og nødvendige 
helsetjenester på kan man billedlig snakke om «den kommunale kollaps».

Ungt utenforskap
Ungt utenforskap er et stort og sammensatt problem, menneskelig og samfunnsøkonomisk. Mange unge 
mennesker i utenforskap betyr redusert tilgang på arbeidskraft, økte velferdsutgifter og lavere 
skatteinngang på lengre sikt. Det ligger store økonomiske gevinster i å klare å inkludere flere, men først og 
fremst handler det om vårt felles ansvar om å gi flest mulig et godt liv og vår manglende evne til å skape 
et samfunn med plass til alle. 

Klima og miljø
Partnerskap for radikal innovasjon har fått tydelige signaler om at det er viktig å utvikle klimavennlige 
samfunn og utnytte den kunnskapen og teknologien vi allerede har for å få fart på endringene. Samtidig 
foregår det allerede mye på dette feltet og kommunene er involvert og engasjert i mange ulike prosjekter. 
For å konsentrere innsats og ressurser har vi i Partnerskap for radikal innovasjon av den grunn satt Klima 
og miljø på vent inntil vi har kommet i gang med de to førstnevnte utfordringene.





Systemorientert designmetodikk

• skape en felles forståelse av 
nåsituasjonen 

• se og snakke om komplekse relasjoner 
og sammenhenger

• finne ut hva som fungerer og hva som 
ikke fungerer, hvor det glipper

• hvor må vi innovere

• hvordan utnytte ny teknologi og nye 
brukermønstre inn i utviklingen av nye 
løsninger.



Systemorientert design

Gigamapping. 

En tilnærming for å 

kartlegge omfattende 

systemer fra forskjellige 

perspektiver, nivåer, etc.







Nye utfordringer krever nye løsninger

• COI – Center for offentlig innovasjon i Danmark, SKR og Det finske kommuneforbudet
• Hvordan angripe radikalt innovasjonsarbeid i kommunene, Politiske ledelse og adm. ledelse

• Følgeforskning
• Sikring av strategisk utvikling og læring i programperioden
• Overføringsverdi – frembringe ny kunnskap som vil ha nasjonal relevans og ligger i front på det innovasjonsfaglige området
• Evaluering

• Forskningsrådet:
• Felles handlingsplan:  Innovasjon i offentlig sektor, radikal innovasjon og Mission tenkning.

• Radikal innovasjonsarbeid utfordrer
• Behov for standarder for å skalere
• Nye innovasjonsverktøy- og prosesser
• Innovative anskaffelser

• Nye Samhandlingsformer
• Utvikling av felles vokabular helt nødvendig på tvers av offentlige og private aktører
• Kultur og ledelse - Poltikkutforming
• Maktforskyvning





«Det er så viktig å understreke at det er behov for 
endring. Vi har snakket om behovet for forbedringer 
og omstilling lenge, men nå er det ingen vei tilbake. 
Vi er nødt til å tenke nytt og radikalt, sier 
fylkesrådsmann Tine Sundtoft i Agder 
fylkeskommune.»




