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Å finne nye innovative løsninger er en avgjørende faktor for at kommunene skal kunne opprettholde 

god kvalitet på sine tjenester og møte utfordringene i framtida på en god måte. Økt innovasjonskraft 

og evne til radikal nyskaping er ett av svarene på de mange velferdsutfordringene vi nå står ovenfor. 

Tiden er nå inne for å slutte å gjøre mer av “det som ikke virker” og eksperimentere oss fram til nye 

løsninger. 

Innovasjon er et begrep mange oppfatter som ”ukommunalt”, og på nasjonalt nivå har 

innovasjonsbegrepet så langt vært knytta til kommunenes rolle som tilrettelegger for innovasjon i 

næringslivet. Utvalget som i juni leverte sin innstilling “Innovasjon i omsorg” (“Hagenutvalget”) baner 

vei for et nytt perspektiv på betydningen av innovasjon i kommunesektoren, og KS er opptatt av at 

også KRD skal utvide sin innovasjonstilnærming parallelt med at HOD og NHD setter dette på 

dagsorden. Innovasjonsforskningen viser at for å skape rom for radikal innovasjon trengs forankring 

på alle nivå. KS opplever at denne forankringen i dag til dels mangler på nasjonalt nivå, og ber om at 

KRD setter kommunal innovasjon på sin dagsorden. 

KS mener at Hagenutvalget har levert et solid grunnlag for nytenking og innovasjon i norsk 

velferdspolitikk. Det er nå viktig at dette arbeidet følges opp videre ikke bare av HOD og NHD alene, 

men også av de øvrige departementene som samlet utgjør norsk velferdspolitikk. KRDs rolle i det 

videre arbeidet er av avgjørende betydning for at innovasjon ikke blir et tema isolert til omsorg, men 

at det bres ut som et element for hele kommunesektoren. KRD er en avgjørende aktør for at 

forventningene KS har i etterkant av utvalgets arbeid skal innfris. 

Kommunenes særpreg som sektorovergripende organisasjon innebærer at innovasjon kan ta mange 

former, og omfatter aktiviteter innenfor henholdsvis politikkutforming, forvaltning, 

demokratiutvikling og tjenestetilbud. Virkemiddelapparatet og en nasjonal innovasjonspolitikk må 

favne dette helhetsperspektivet. Virkemidlene for innovasjon i kommunesektoren er så å si ikke-

eksisterende. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre virkemiddelaktører er ikke opprettet for å 

stimulere til innovasjon i kommunene, og har verken tiltak eller kompetanse for dette. KS er opptatt 

av at KRD tar initiativ for å snu dette.  Hagen-utvalget peker på at vi mangler reelle og kraftige nok 

virkemidler for å innfri behovet for støtte og risikoavlastning når mer radikale innovasjoner i 

kommunene framover skal settes i gang. KS støtter dette synet og mener at det nå er viktig å få på 

plass et virkemiddelapparat som understøtter innovasjonsarbeidet i kommunene, ikke på 

omsorgsfeltet alene, men for den samlede kommunale oppgaveporteføljen.  

Framtidas løsninger på velferdsutfordringene avhenger av at kommunene i større grad enn i dag 

klarer å hente ut potensialet som ligger i samskaping med omgivelsene – blant annet både 

næringsliv, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøene. Dette bør også gjenspeiles i at 

virkemidlene støtter opp under ulike modeller for partnerskap mellom kommune, næringsliv, 

akademia og frivillige organisasjoner. Konkret bør det etableres en mulighet for slike partnerskap – 

med kommunen som hovedaktør – å søke om støtte i sine innovasjonsprosesser, enten det dreier 

seg om innovasjon knyttet til teknologi, arbeidsprosesser, forvaltning eller tjenester. 



Selv om kommunesektoren historisk har vært innovativ, er innovasjon en tenkning og metode nytt i 

kommunal sammenheng – og i offentlig sektor generelt. For at innovasjon skal bli en del av den 

offentlige kulturen, mener KS det er behov for en innovasjonsutdanning skreddersydd for offentlig 

sektor – og at KRD kan spille en sentral rolle i utformingen av en innovasjonsutdanning for 

kommunesektoren.  

KS er i samarbeid med Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune i ferd med å utvikle et 

metodeverktøy for innovasjon i kommunene kalt "innovasjonsduken". Dette er et dialogverktøy 

tenkt som et lavterskeltilbud til kommunene slik at de kan komme i gang med innovasjonsarbeid. 

Verktøyet vil konkret bidra til at deltakerne får en felles kunnskapsplattform i forhold til hva 

innovasjon er, hva som er drivkreftene for innovasjon, og videre en innsikt i hvilke områder det kan 

innoveres på i kommunene. Innovasjonsprosessens egenart og en bevisstgjøring knytta til hvor man 

selv kan og bør starte dette arbeidet er også med. KS har i sin dialog med kommunene fått tydelige 

tilbakemeldinger på at dette er etterspurt. Politiske og administrative ledere fra flere kommuner har 

gjennom konstruktive innspill og tilbakemeldinger i en tidlig testfase bidratt i utviklingen av duken. 

KS ser for seg videre testing og ferdigstilling av duken høsten 2011, og inviterer KRD med i denne 

prosessen samt i arbeidet med å utvikle et tilbud til kommunene når verktøyet er klart for bred 

utrulling. 

KS har samme tilnærming som Hagen-utvalget; innovasjon er krevende og det “koster” men å ikke 

gjøre noe vil koste mer. Det er derfor nødvendig at det settes av nasjonale midler til 

innovasjonsarbeidet, parallelt med at virkemiddelapparatet utvikles og tilpasses, samt at 

kommunesektoren selv setter innovasjon på dagsorden som ansvarlige for virksomheten som skal 

innoveres. KS ønsker KRD som partner i dette arbeidet. 


