
28.11.2018

1

Hvordan styrke lokal sosial bærekraft?

Samskapende sosial innovasjon 
– la oss gjøre det sammen! 

Lars U. Kobro – Daglig leder/seniorforsker
www.usn.no/sesam

kobro@usn.no

Fire fakulteter – åtte campus – 1600 ansatte – 18 000 studenter – 4. størst

Universitetet

Samskaping som strategi for innovasjon 
i kommunalt folkehelsearbeid?

- Er det en Sareptas krukke, eller bare en ny kanin i hatten?

http://www.usn.no/sesam
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Teori- modell- og verktøyutvikling for 
samskapende sosial innovasjon 

i norske kommuner

www.ks.no/samskaping

Søk: Petter og Pernille (NB: 8 episoder)
https://www.youtube.com/watch?v=OArcBjhoqDk&list=PLYmv
mooTonJt3qXIoUl1XctLIkRZj3XUI&index=10&t=0s

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: 
Ø Fra velferdsstat til 

velferdskommuner
Ø Mismatch mellom forventninger 

og ytelser
Ø Tiltakende hybridisering

Ø Sosial innovasjon gjennom 
samskaping – «kommune 3.0»
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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?...

I sum:
Et veldig sterkt 

innovasjonspress 
på kommunene

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?

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.» (Min uth.)

Finnes det en annen vei?!

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

“
Torfing, Sørensen, Winsvold og Røiseland, 2017
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Sterk interesse! Mye retorikk, 
men foreløpig lite politikk

Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap

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),

Folkehelse gjennom samskaping?!
• Et ideelt felt for lokal samskapende innovasjon

• Et utviklingsområde som ikke har «satt seg fast» i forvaltningsmessig silostruktur 
og et NPM-dominert logikk

• Tverrfaglig og eksplorativt i sitt vesen!

• Et felt hvor nysgjerrighet og optimisme i forhold til bidrag fra frivillige 
organisasjoner og sivilsamfunn er stor

• Men det er likevel mange blindveier å gå seg bort på, den mest opplagte er 
vanetenkningens blindvei, brolagt med de beste intensjoner:

o «Vi har noen kjempegode ideer – kom her og samarbeid med oss om dem!»

o «Disse utfordringene må vi løse gjennom enda bedre planlegging!»
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Gro Sandkjær Hanssen (OsloMet) i dag.

«Vi skal styre mot mål, som ikke bare er klimavennlig 
– men som er menneskevennlig!»

Det er et viktig kunnskapselement 
i brukermedvirkning! – Dyp taus kunnskap!

Bjørn Casper Horgen (KMD), i dag: 
«Dette må dere kunne!… Dette er blodig alvor altså!»

Verdien av FOLK!
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Planlegging  - for folk?! Samskaping?! – Samskabelse, co-creation, co-production, m.m… 

Samskapingsprosessen

Nye aktører Nye roller

Nye relasjonerKomplekse 
problemer

Nye, bedre 
løsninger
(effekt)

Nye ideer

Samskapende sosial innovasjon skaper verdi to ganger!
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I løpet av 48 timer, fra 26.- 28. juni 2008, ble Indre havn i Larvik transformert gjennom en total forvandling – gjennom samhandling.

Samskaping i to dimensjoner – både i planlegging og i produksjon

Co-production
Tykk samskaping

CO-PRODUCTION

Samskaping i to dimensjoner – både i planlegging og produksjon
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SAMSKAPING

SAMSON
www.ks.no/samson

«Kommune 1.0» «Kommune 2.0» «Kommune 3.0»

• Lover
• Undersåtter
• Makt

• Planer
• Kunder
• Vi og dere

• Prosesser
• Samskaping
• Likeverdighet

http://www.ks.no/samson
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Gro Sandkjær Hanssen (OsloMet) i dag.

«Plan og bygningsloven er et verktøy for 
regulering av en kampsone!»

Nye holdninger , nye roller, nye relasjoner 
– ny atferd (nye planer?)

www.youtube.com/watch?v=t3oIpYuYkEA&t=1s<

En U-sving til bedre bolig

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 – men mest av alt, en holdning!

Summa summarum:
Hvordan styrke lokal sosial bærekraft?

Takk for oppmerksomheten!

Lars U. Kobro – Daglig leder/seniorforsker
www.usn.no/sesam

kobro@usn.no
@sesamsenter

Gjennom radikal og reell samskaping, i lokale tilrettelagte prosesser!

https://www.youtube.com/watch?v=t3oIpYuYkEA
http://www.usn.no/sesam

