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Presentasjonsnotater
Starter med litt lett mimring. Vi har begge jobbet med utvikling av fag, metode og praksis for systemendring – for innovasjon. Birger Sevaldsen på Arkitektur og designhøykolen ved AHO.Her underviste jeg sammen med Birger, og Monica var på vegene av Designrådet inne som samarbeidspartner for kurset, dere rekrutterte inn case partnere og kom inn som sensorer. �Frem til i dag har både jeg og Monica jobbet videre for å bygge systemendrende praksis – og ved flere anledninger sammen. �I arbeidet med PRI – den største utfordringen begge to hadde tatt tak i – er forståelsen for at nybrottsarbeid handler om metodeutvikling, og at det er gjennom metodeutvikling nybrottsarbeid kan skjer helt sentral. . 



Samfunnsutfordringer
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Velferdssamfunnet utfordres av :- en aldrende befolkning, - behovet for et mer inkluderende samfunn, - klima- og miljøproblematikk og - en synkende produktivitetsutvikling. Sammen med stadig mer krevende økonomiske rammebetingelser vil dette skape et økende forbedringspress i kommunal sektor, både på kostnad, tjenestekvalitet og som lokaldemokratisk arena for samfunnsutvikling.   FN’s Bærekraftsmål legges som ramme for Programarbeidet vårt, og da spesielt sosial og økonomisk bærekraft



• Adresserer samfunnsutfordringer som er for store 
for hver enkelt kommune eller fylkeskommune
– Ungt utenforskap 
– Den demografiske utviklingen

• Systemrettet innovasjonsarbeid: 
Innovasjonsprosjektene utvikler konkrete 
løsninger med utgangspunkt i rotårsakene

• Samarbeid på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer 

Partnerskap for radikal innovasjon
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I samarbeid med våre medlemmer har KS etablert programmet «Partnerskap for radikal innovasjon» . Det er fordi vi trenger et taktskifte i innovasjonsarbeidet, og fordi det er noen samfunnsutfordringer som for store for den enkelte kommune eller fylkeskommune å håndtere og løse  på egen hånd.Vi jobber med å få til et radikalt innovasjonsarbeid med utgangspunkt i kommunesektorens behov. For å få dette til  jobber vi med konkrete systeminnovasjoner, der løsninger er avhengig av samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette gjøres ved å realisere konkrete innovasjonsprosjekter i samarbeid med KS’ medlemmer og andre sentrale parter som statlige aktører, akademia, privat næringsliv og frivillig sektor.Formålet med Programmet er å skape verdier og velferd på nye måter som kommer samfunnet og den enkelte innbygger til gode.Partnerskapet er organisert med et kjerneteam i KS i Området Forskning, Innovasjon og Digitalisering.



KS Strategisk råd for innovasjon og forskning

«Det er ingen vei tilbake. Vi er 
nødt til å tenke nytt og radikalt», 
sier fylkesrådmann Tine Sundtoft 
i Agder fylkeskommune
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Strategisk råd for innovasjon og forskning ble etablert i januar i fjor, og består av 10 toppledere fra kommunal sektor, som alle har store ambisjoner på vegne av kommunal sektor innenfor innovasjon og forskning.Rådet ledes av Fylkesrådmann i Agder, Tine Sundtoft, og er rådgivende for Partnerskapets arbeid for å sikre god medlemsforankring og at vi til enhver tid jobber med innovasjonsprosjektet som gjenspeiler kommunal sektors behov.
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Jeg skal si litt om prosessen så langt.Vi prioritert i første omgang innsatsen mot to områder der det er et stort behov for innovasjon, og det er; Ungt utenforskap og den Demografiske utviklingen.I februar i fjor startet vi et omfattende innsikts- og systemkartleggingsarbeid med utgangspunkt i de valgte samfunnsutfordringene.På bakgrunn av innsiktsarbeidet kunne vi i juni identifisere 13 innovasjonsområder. Fire av disse har vi jobbet videre med og definert som hovedprosjekter, disse er nå en del av programmets portefølje.



Den demografiske utviklingen

• Svekker aldersbæreevnen gjennom 
aldrende befolkning og sentralisering.

• Utfordrer sosial og økonomisk bærekraft.

• Legger press på tjenesteproduksjon, 
arbeidskraft og dynamikken i 
lokalsamfunnet.
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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

• Sammensatt problem, både menneskelig og 
samfunnsøkonomisk

• Redusert tilgang på arbeidskraft, økte 
velferdsutgifter og synkende skatteinntekter

• Vår manglende evne til å skape et samfunn med 
plass til alle
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UU er et stort og sammensatt problem, menneskelig og samfunnsøkonomisk.Mange unge 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.Det er imidlertid flere fellesnevnere mellom Den demografiske utviklingen og Ungt utenforskap;Det er et potensiale i å utnytte de uutnyttede ressursene i lokalsamfunnet på nye måter - Altså et bredere mobiliseringspotensiale går igjen.2. Politikkens logikk som favoriserer kortsiktighet fremfor langsiktighet	-Reparasjon fremfor forebygging og 	- Kostnadsfokus fremfor investeringsfokus
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Vi har måtte finne nye måter å jobbe med komplekse samfunnsutfordringer påog som kan gjøre oss i stand til å utvikle løsninger som svarer på utfordringsbildet. Sammen med Halogen designbyrå har vi utforsket hvordan vi kan benytte og videreutvikle systemorientert designmetodikk for å jobbe med radikal innovasjon i offentlig sektor.



Fra digitale flater til samfunnskritiske tjenester.
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Sette SOD i kontekst – Halogen 



Systemorientert design handler om å 
forstå sammenhenger og helheter i 
omfattende systemer, slik at vi kan finne 
fram til riktige problemdefinisjoner og 
bedre løsninger.

Birger Sevaldson, Professor i Arkitektur-
og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Systemorientert design (SOD)
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Trekke det tilbake til AHO – samarbeid – fagutvikling 



Hvordan brukte vi SOD her

Metoden kan sammenfattes i tre hovedpunkter. Det 
handler om å sammen:

1. Skape en felles forståelse av nåsituasjonen
2. Se og snakke om komplekse sammenhenger og 

årsaker og
3. Finne ut hva som bør endres og utforske ulike 

måter en slik endring kan ta form.

Et bidrag inn i tverrfaglig utviklingsarbeid

1

2

3



Sammen bruke visualisering til å stå i komplekse samtaler over lengre tid

Fra FNs bærekraftsmål Til samfunnsutfordringer,
sett fra et kommunalt perspektiv
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Sammen med de det gjelder, sortere sammenhenger og prioritere fokusområder.



Kunnskapskilder
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For å forstå kompleksiteten i samfunnsutfordringene og problemområdene, hadde vi en bred inngang til innsiktsarbeidet vårt.
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Her ser dere hvilke hovedtemaer vi ønsket innsikt om for Ungt utenforskap:Individets opplevelser og faktorer som påvirker «Ungt utenforskap»Det offentlige maskineriet – hvordan møter tjenestene og tilbudet målgruppen?Sentrale initiativer som adresserer ungt utenforskapNøkkeltall og faktaHvordan politikken utøves på områdetOg ikke minst forståelsen av utenforskapet – hvilke begreper brukes og hvorfor og hva mener vi egentlig med det.I innsiktsarbeidet har vi også vært spesielt oppmerksom på å få kunnsksap om « Det vi ikke vet at vi ikke vet» - den kunnskapen som kanskje ofte befinner seg i blindsonen og som er vanskelig å fange.
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Dette er systemkartet for Ungt utenforskap.På bakgrunn innsiktsarbeidet utviklet vi et systemkartet, som skulle gjøre oss i stand til å håndtere all informasjon og kunnskap vi har opparbeidet oss i arbeidet.Livslinjen viser 0-30 år men vi  har også med fra 30 – 100 for å minne oss på de barn som blir født inn i familier med sosioøkonomiske utfordringer.Blått felt beskriver livsforhold og opplevelser som påvirker og kjennetegner utenforskap ( psykiske opplevelser, opplevelser knyttet til nærmiljø og samfunn samt utdanning/jobb/økonomi.Gult felt beskriver samspillet mellom tjenestene, som retter seg direkte mot utenforskap.Grønt og rødt – er fremmere og hemmere- Hva hindrer og hjelper kommunal sektor i arbeidet med Ungt utenforskap  - arbeidsmåter – praksis – strukturer – kultur og mindset.
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Helt fra starten av arbeidet vårt har vi hatt med oss en porteføljetenkning.For å skape radikale innovasjoner gjennom systemendring og transformasjon trenger vi å jobbe med koordinerte innsatser på flere nivåer og fra forskjellige vinklinger.Vi har utviklet egne visjoner og målsettinger for hver portefølje, slik at vi skal sikre at hovedprosjektene og delaktivitetene jobber mot samme mål.De ulike prosjektene påvirker og forsterker hverandre og skaper en helhet.Alle innovasjonsområder er beskrevet med utgangspunkt i systemutfordringer, som er identifisert i systemkartet.UU består av to hovedprosjekter som er utledet av innovasjonsområdene, og det er «En offentlig sektor for vår tid» og «Frakoblingsprosessen».DU består av to hovedprosjekter som er utledet av innovasjonsområdene, og det er «2040 begynner nå! og «Velferd er en felles oppgave».
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Jeg skal gi dere et eksempel fra hver portefølje, og starter med et av hovedprosjektene i Ungt utenforskap.



Et helhetlig velferdssystem med 
barn og unge i sentrum

En offentlig 
sektor for vår tid

Hovedprosjekt - Ungt utenforskap
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 En offentlig sektor for vår tid. Et helhetlig velferdssystem med barn og unge i sentrum. Dette er et langsiktig innovasjonsarbeid som retter seg mot systemene, insentivene, rammebetingelsene i offentlig sektor. 
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Innsiktsarbeidet har vist at offentlig sektor, slik den er organisert i dag, ikke er laget med utgangspunkt i barn og unges behov.Hverken budsjetteringspraksis, finansiering, organisering, lovverk eller mål og resultatstyring bidrar til helhet og langsiktighet i tjenester rettet mot sårbare barn og unge.



Hovedmål

• Utviklet insentiver og strukturer som bidrar til 
helhet og langsiktighet.

• Offentlig sektor bygger på likeverd og empati, 
og legger til grunn at det lønner seg å 
investere i mennesker. 

• Nye strukturer og systemer ruster alle unge til 
utdanning og deltakelse i arbeidslivet.

Bilde her
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Dette hovedprosjektet har som ambisjon og skape systemendring, og vi har som dere ser  foreløpig formulert tre hovedmål.Målsettingen er å endre insentiver og rammebetingelser med barn og unges behov i sentrum som skal bidrar til helhet og langsiktighet.





Kunsten å unngå den kommunale kollaps!

2040 begynner nå!
Hovedprosjekt - Den demografiske utviklingen
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Jeg skal gi dere et eksempel på ett hovedprosjekt fra den Demografiske utviklingen – 2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollaps!
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I «2040 Begynner nå!» Handler det om at vi har mye tall, data og fakta om den demografiske utviklingen. Fremskrivinger og prognoser, modeller og statistikk som SSB og andre aktører har utviklet for å vise oss hvor det bærer. Likevel sier innsikten vår at bevisstheten om den demografiske utviklingen er lav mange steder, og at materialet ikke evner å mobilisere til handling. Det kan det være ulike grunner til, men konsekvensen er at vi står igjen med kortsiktige politiske beslutninger som ikke tar nok hensyn til konsekvensene av den demografiske utviklingen som slår inn over kommune-Norge for fullt om 10-15, kanskje 20 år. Hos noen kommuner er denne problemstillingen høyst aktuell allerede nå. 



Hovedmål

• Skape engasjement ved å samle inn, fremstille 
og tilgjengeliggjøre kunnskap om den 
demografiske utviklingen på nye måter.

• Gjøre det enklere for kommunene å planlegge 
og gjennomføre nødvendige endringer.

• Mobilisere til endring gjennom diskusjon og 
debatt nasjonalt, regionalt og lokalt.
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Målet med prosjektet er å øke bevisstheten om den den demografiske utviklingen og sørge for at kommunene har tilstrekkelig oppmerksomhet, kunnskap og verktøy til å legge fremtidsrettede planer og at innbyggerne forstår hvorfor.



Veien videre - hovedprosjekter
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Vi har startet det operative arbeidet med de fire første prosjektene i porteføljen.Noen samarbeidspartnere er allerede om bord og vi er i dialog med flere potensielle, som også deler våre mål og ambisjoner. KS jobber sammen med KMD om en felles samarbeidsavtale på politisk og adm. nivå om innovasjon og  Bærekraftsmålene FN17, som også omhandler Partnerskap for radikal innovasjon. Dette er viktig for vårt arbeid, også fordi KMD kan ha en koordinerende rolle overfor de andre fagdepartementene og finansdep.Vi gleder oss til å samarbeide med mange av deres som hører på i dag i tiden som kommer.. 



Refleksjoner



Fra systemforståelse til 
innovasjonsområde
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Levere sammen Hvordan vi brukte systemkartet og hvorfor vi utviklet systemiske looper – innovasjonsområder.Bruk av kartene i det videre arbeidetForankring i egen org. Adm. og politisk samt hos våre medlemmer



Mer 
informasjon 
på ks.no
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�Avsluttende refleksjon
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