


• 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



Hvorfor radikal innovasjon

• Småskrittsinnovasjoner er ikke tilstrekkelig for 
å møte de samfunnsutfordringer vi står overfor

• Radikal innovasjon handler om å få til mer 
fundamentale endringer i måten tjenestene 
utformes og leveres på

– Høyere risiko

– Eksperimentering og utforsking

– Scenariotenkning

• Missions i norsk kontekst



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





Den demografiske utviklingen

• Svekker aldersbæreevnen gjennom 
aldrende befolkning og sentralisering.

• Utfordrer sosial og økonomisk bærekraft.

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



Fellesnevnere

• Det er et potensiale i å utnytte de uutnyttede 
ressursene i lokalsamfunnet på nye måter

• Politikkens logikk som favoriserer kortsiktighet 
fremfor langsiktighet



Systemorientert designmetodikk – målet er å finne rotårsakene

• Skape en felles forståelse av 
nåsituasjonen

• Se og snakke om komplekse 
sammenhenger og årsaker

• Finne ut hva som fungerer, hvor det 
glipper, hvordan vi utnytter ny 
teknologi og nye brukermønstre i 
utviklingen av bærekraftige 
løsninger



Utvikling
Hva fører den demografiske 
utviklingen til i 2020-2035.

Utfordringer 
Hvordan treffer og utfordrer 

dette kommunene?

Hemmere
Hva hindrer kommunene i 

å løse utfordringene?





Kommunesektorens PolicyLab - forprosjekt
- Muliggjør systeminnovasjoner

Formål: Utvikling av kommunesektorens «Policylab» for 
utvikling av nye løsninger på komplekse 
samfunnsutfordringer

• Nytt strategisk grep for å stimulere til systeminnovasjoner

• Eksperimenteringsform for raskt å utvikle «reguleringer» 
systemiske begrensinger/hindringer

• Identifisere og koble på allerede pågående prosjekter i 
kommunal sektor





Kunsten å unngå den kommunale kollaps!

2040 begynner nå!

Hovedprosjekt - Den demografiske utviklingen





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.



Den demografiske utviklingen  
- 2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollapsen

Formål: Øke bevisstheten og styrke mobiliseringen 
om de utfordringer som møter kommunal sektor i 
et 5-10-15 års perspektiv.

Mulige samarbeidspartnere:

Kommunalbanken, KMD, KLP, SSB, NRK, 
Kreftforeningen mfl.



• Følgeforskning
– Nordlandsforskning og Universitetet i Vaasa

• Samarbeidsavtalen med KMD om innovasjon og 
Bærekraftsmålene FN17 – 1. juni 2021

• Samarbeidsavtale med Forskningsrådet
– Radikal innovasjon i offentlig sektor og Mission

• Strategiske samarbeidspartnere

• Internasjonale samarbeidspartnere

- Vinnova
- SKR og Det finske kommuneforbundet
- COI



Veien videre - hovedprosjekter



Mer 
informasjon 
på ks.no


