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Hovedbudskap

Innovasjon er læring – kan ikke forstås 
uavhengig av kompetanse og praksis

Sikre god kompetanse i 
offentlig sektor

Integrere innovasjon i 
gjeldende aktiviteter og 
styringssystemer
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Tre hovedprinsipper:

1. Politikere og offentlige myndigheter må gi 

handlingsrom og insentiver til å innovere

2. Ledere må utvikle kultur og kompetanse for 

innovasjon

3. Offentlige virksomheter må søke nye former for 

samarbeid
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‘Innovasjon i offentlig sektor’ kan bety mange ting! 

Dermed ulike måter å tilrettelegge for innovasjon på

Vi bør bli mer bevisste på denne bredden

Hva slags innovasjon og effekter? 



Så hva består denne bredden av?

Skrittvis 

utvikling

Nye 

løsninger

Transformative 

endringer



Innovasjon + Praksis = Sant

Innovasjon handler om å bryte opp i eksisterende 

rutiner og praksiser – gjøre ting annerledes

Gjeldende ordninger og mekanismer påvirker og 

betinger dagens praksis

– Aktører (mennesker, kunnskap, nettverk)

– Strukturer (f.eks. institusjoner, policy, rapporteringsrutiner)

– Incentiver (aktivitetsindikatorer > finansiering)



Hva skjer om vi ikke tar høyde for disse 

strukturene når vi tilrettelegger for 

innovasjon?



Innovasjonsbyråkrati ‘utenpå’ praksis

«Som kliniker som jobber på gulvet, har man ganske liten tid 

til å tenke, og bruke den type verktøy fordi vi har mer enn 

nok med pasient-hverdagen» 

«[…] den type systemer er topp-tunge. (...) det henger ikke 

sammen med hva som er praktisk mulig i klinikken, (...) en 

vanlig ansatt på gulvet har ikke kapasitet til å sette seg inn i 

det»



Systemene gir mening hver for seg 

men blir i sum et lappeteppe

«Jeg husker ikke brukernavnet, det er et annet brukernavn 

enn systemnavnet mitt. Vi har masse systemer som vi skal 

logge inn på»

«Vi sjonglerer mellom fire-fem systemer, for å kontakte ulike 

fagfolk osv. Hvis vi hadde hatt ett system, et system som 

snakket med alle systemene, så hadde det vært 

tidsbesparende»



Drift vs innovasjon?

Motsetning mellom en kostnadseffektiv og en 

innovativ offentlig forvaltning…
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Eksempel på drift i utdanning
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Eksempel på drift i helse



Detaljstyring

Man sikrer at jobben blir gjort men heller ikke 

mer enn det…

Detaljstyring, rapportering og kontroll 

hemmende for innovasjon



Politikk som snakker med flere tunger

Policy layering “the process of adding new policy goals and 

instruments to existing policy mixes without discarding 

previous measures” (Kern & Kivimaa, 2017) 

Policy drift “when new goals replace old ones without 

changing the instruments used to implement them” (Kern & 

Howlett, 2009)  

Developing policies through layering or drift is common and 

gives incoherent and inconsistent policy mixes (Howlett and 

Rayner, 2013) 



Får ikke mobilisert grunnfjellet

Innovasjonsagendaen blir overlatt til isolerte tiltak, 
ildsjelene og innovasjonsavdelingene

Løsrevne tiltak og egne innovasjonsavdelinger er vel og bra 
men får ikke gjort jobben alene



Så hva skal vi velge? To veier til målet

1. Beholde rutiner og systemer og kreve mer effektivitet 
innenfor gjeldende strukturer (eks ABE-reformen fra 2015)

2. Bygge kompetanse og revidere reguleringer og systemer 
for å incentivere innovasjon

> The hard way.... men vil gi større effekt på lengre sikt



Hvordan sikre innovasjon gjennom 

god kompetanse i offentlig sektor?

Beholde viktige funksjoner inhouse / Unngå outsourcing av 
viktige oppgaver / Motvirke uthuling av kompetanse

Sett av tid til læring / Ingen læring > ingen innovasjon

Jobbe med innovasjon integrert i fagmiljøene – unngå at 
innovasjonsagendaen blir generisk og organisert utenfor 
fagavdelingene / etatene / sektorene



Hvordan unngå en ‘påklistret’ 

innovasjonsagenda? 

For å mobilisere ‘grunnfjellet’ i offentlig sektor må innovasjon 
integreres i gjeldende systemer og incentivstrukturer

Innovasjon og drift må snakke sammen!

Sentralt å sørge for et handlingsrom for innovasjon 

Unngå detaljstyring på individ / avdelingsnivå men beholde 
målstyring på organisasjonsnivå – vil gi større handlingsrom og 
stimulere til innovasjon på tvers



Hvordan unngå en ‘påklistret’ 

innovasjonsagenda? 



Takk for oppmerksomheten!

markus.bugge@tik.uio.no
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