
Lars Ueland Kobro – kobro@usn.no - Tlf. 909 42 561  



Lars Ueland Kobro  

I alt arbeid som involverer menneskelig 
aktivitet er læring en sentral faktor – som 
drivkraft, forandringsimpuls, årsak til stillstand, 
eller en motstand; en barriere. Overalt - også i 
velferdsstaten! 

Læring, ikke rutiner eller kontroll, må inngå i 
alle velferdsstrategier som har utvikling som 
mål – enda mer, om innovasjon er  
en ambisjon. 

Og det er det! 

Velferdsstaten lærer (og belærer) 



Velferdssamfunnets  
tre 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?... 

 Fra velferdsstat til velferdskommuner og «The collaborative turn»   
Linda Lundgaard Andersen 

Samskaping – Et godt grep for sosial innovasjon for å vitalisere velferdssamfunnet, 
eller et neoliberalt knep for å spare offentlige utgifter? 
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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.»  

            Finnes det en annen vei? 
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En velferdsstat i hjørnet leter etter åpninger i flere retninger 

• I neoliberale styringsprinsipper, hentet fra amerikansk business-modeller, 
konvertert til et NPM-styringssett, raffinert og implementer «overalt» i 
offentlig sektor. 

• Evidensbaserte kunnskapsbaserte, utredete, evaluerte og gjennom-
analyserte kvalitetsstandarder. 

• Brobyggende prosjekter; «bindestrek-samfunnet» med piloter, 
prøveprosjekter og matriseorganisering, omorganiseringer er blir standard. 

• Profesjonell tvil, politisk utålmodighet, rådvillhet…  

• Samskaping?! Et columbi egg, eller en ny kanin i hatten? 
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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 tjeneste-
produksjon 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), 



Co-production as a new way of thinking about public services, has the potential to 
deliver a major shift in the way we provide health, education, and other services, in 
ways that make them much more effective, more efficient, and so more sustainable.  

The time seems to have arrived for the idea that the users of public service are an 
immense hidden resource which can be used to transform service- and to strengthen 
their neighbourhoods at the same time.  

Discussion Paper; The challenge of co.production. NEF, The Lab. NESTA. 

“ 

“ 

http://www.denoffentlige.dk/fem-trin-til-samskabelse Samskaping? 

Den fragmenterte staten.  
Reformer, makt og styring 

Bernt Sofus Tranøy 
Øyvind Østerud (red.) 

Samskabelse er en ny måde at tænke offentlig styring på. I 
udgangspunktet blev den offentlige sektor og kommunerne i høj 
grad opfattet som en myndighed, der udøver autoritet over for 
borgerne ved at træffe bindende og ofte indgribende afgørelser 
og tildele dem lovhjemlede serviceydelser. Borgerne blev set som 
klienter, der ydmygt og underdanigt stod med hatten i hånden, 
respekterede afgørelserne og takkede for de tildelte ydelser.  
                            Professor Eva Sørensen og professor Jacob Torfing  
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«Kommunen 3.0» 



www.ks.no/samskaping 
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    En modell for sosial innovasjon gjennom samskaping 

Tykk 
samskaping 

Tynn 
samskaping 
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https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2488431 
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    En modell for sosial innovasjon gjennom samskaping 
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Sosial innovasjon 

Samskapings-prosessen….   …… ….. ….. ….. 

Nye aktører Nye 
roller 

Nye relasjoner 
Komplekse  
problemer 

Løsning/effekt 

«Socal innovations are innovations that are social both in their 
ends and their means» (BEPA – Bureua of European Policy Advisors, EU.) 
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   En modell for sosial innovasjon gjennom samskaping 
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Lokalpolitikerens dilemma består av motsetningen mellom politisk-
administrative verdier, det erfaringsnære språket og det man ønsker å gjøre 
på den ene siden, og de føringer det politiske-administrative apparatet skaper 
på den annen side.  

Lokalt tyr man til den mest vanlige løsningen på dette dilemmaet, nemlig å 
tilpasse seg til det administrative-økonomiske regimet man måles og 
belønnes ut fra – ovenfra. (Bakken, m.fl. «Maktens samvittighet» 2002) 

Roller og makt! 
Den lokale forvaltningens strever med å finne praktiske løsninger på de 
motsetninger som skapes mellom økonomiske (u)muligheter på den ene 
siden, og krav/signaler om velferdsambisjoner fra sentrale makter og 
myndigheter på den andre.  



Samskaping – nytt og nyttig? Oppsummering: 
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Samskaping – nytt og nyttig? Oppsummering: 
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• Ja, vi har samarbeidet før – men som prinsipp og systematisk praksis i design 
og produksjon av velferdstjenester er det nytt i Norge 

• Er det i sivilsamfunnet og brukernes interesse, eller er det bare noe blårussen 
har funnet på?  

• Blårussen er sannsynligvis langt mer sosialt ansvarsbevisste enn ryktet om 
dem tilsier 

• Og kanskje vi uansett ikke skal være så opptatt av moralske motiver, og heller 
konsentrere oss om hvordan ting virker? 

• Mye tyder på at både co-creation og co-production langs kontinuumet tynn-
tykk samskaping, skaper sosial verdi og sosial innovasjon, men at det er 
veldig vanskelig å få til den tykke samskapingen.   
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Takk for oppmerksomheten!  



Lars Ueland Kobro  


