
 
 

Une Tangen, rådgiver 

KS Forskning, innovasjon og digitalisering 

Ikke bare større, men også bedre! 
 - innovasjon i kommunereformen  



 «Ikke bare større, men også bedre!» 

Ambisjon:  

Bygge nye og bedre kommuner og regioner - ikke bare «slå sammen» 

 

Vi må sikre at reformen ikke bare skaper nye strukturer, men reelt 
skaper bedre velferdstjenester for innbyggerne og styrker lokal-
demokratiet og samfunnsutviklingen.  

 

Kan reformen også være en utviklings- og innovasjonsprosess?  

 

 

 

 

 



 
 

Når ekspertene lager en trapp 
- lager brukerne en sti 

HVORFOR snakke innovasjon i kommunereformen?  
Den er i seg selv en innovasjon – vi får en helt ny 
kommunestruktur  



Innovasjon må realisere noen verdier – skal ikke bare 
være noe nytt (eller større) 

• Innovasjon er å gjøre noe nytt i offentlig sektor 
(politisk, organisatorisk, i tjenesteyting, med nye 
aktører m..) som skaper verdi 

 

• En ide/prosess er ikke en innovasjon før den har 
realisert verdier 

 

 Nytt, nyttig, nyttiggjort  



Hva slags kommune vil vi være om 15 – 20 år?  
MULIGHETSROMMET eller klarer vi det bedre alene? 
 

• Innovasjon er en metode for å løse utfordringer/floker som ikke kan løses 
med tradisjonelle eller kjente virkemidler 

 
MULIGHETSROM: Hva må vi løse bedre i den nye kommunen? Kan vi bli enige 
om det og organisere arbeidet etter det?  

 

 Det kan være en spesiell sektor, nye former for politisk medvirkning e.l.  

 



Flokene vi ikke klarer 
å løse opp i… 
 



 
 

 
 
 
 
 

Når ekspertene lager en trapp 
- lager brukerne en sti 



Hva kan KS tilby kommunene i tidlig fase?  

• Læringsarenaen «Bygg ny kommune» 

– Dagssamlinger, fordelt eller gruppert etter behov, samlet varighet tilpasses 
deltagende kommuner 

• Hensikt  

– Bidra til en strategisk framtidsdialog i kommunereformen 

– Bidra til at befolkningens behov for samfunns- og tjenesteutvikling står i 
sentrum for reformdiskusjonen  

• Målgruppe  

– Kommuner som vurderer å bygge ny kommune som svar på framtidens 
utfordringer. Politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte 

• Hva sitter man igjen med etter samlingene? 

– Omforent framtidsagenda og rigging av offensive prosesser inn i 
kommunereformen 

 
 



Noen premisser 

 

• Innovasjonsmetodikken gir verktøy for å løfte noen sentrale områder – 
ikke for å løse alle reformens utfordringer. 

• Rekkefølgen på strategiske valg er ikke likegyldig. F.eks. dersom den «nye 
kommunen» innebærer nye måter å organisere arbeidet på, bør man ikke 
starte med å etablere strukturer og plassere folk etter gammelt mønster.  

• Verktøy og metoder for innovasjon vil være gjennomgående i dette 
tilbudet fra KS. 

 



www.ks.no/samveis  

http://www.ks.no/samveis

