


KS Partnerskap for radikal innovasjon 

Mobiliserer til samarbeid om systeminnovasjon 

for å løse komplekse samfunnsutfordringer

… fordi det finnes samfunnsutfordringer 
som er for store for den enkelte kommune 
eller fylkeskommune å løse alene



Ungt utenforskap

«Alle barn og unge opplever mestring og deltar 
i samfunnet»

Konsekvensene av den demografiske utviklingen

«Velferdssamfunnet håndterer konsekvensene 
av demografiutviklingen»

Prioriterte samfunnsutfordringer 



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
– Nye partnerskap

• Missions i norsk kontekst



KS Strategisk råd for innovasjon og forskning



Systemorientert designmetodikk 

• 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







Laben bistår utvalgte prosjekter og initiativer og fasiliterer prosesser for å 
eksperimentere med policyendringer

Policy laben identifiserer egnede regulatoriske hindringer basert på utvalgskriterier. 

Forslag til hovedkonsept fra innledende arbeid 

Kommuner og 
fylkeskommuner

Kommuner og 
fylkeskommuner

Kommuner og 
fylkeskommuner

Identifisere og velge kommunale 
prosjekter og initiativer som står 
overfor regulatoriske utfordringer. 
Laben er en enhet som bearbeider 
reelle regulatoriske hindringer som 
står i veien for utvikling av nye 
løsninger.

Samle og involvere alle aktørene 
som er berørt og etablere 
prosjekter. Definere eierskap til 
prosjektet, team, avgrensning og 
etablere felles forståelse og mål for 
arbeidet.

Identifisere og velge Samle, etablere og definere Diagnostisere hindringer og 
behov sammen.

Eksperimentere med 
policyendringer

Forstå regulatoriske utfordringer og 
behovene til innbyggere og aktører 
på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer. Identifisere 
hindringer og muligheter for 
innovasjon.

Utforme nye policyforslag og prøve 
dem ut i virkeligheten eller i en lab. 
Lære og videreutvikle 
endringsgrunnlag (hva må vi endre, 
hvorfor og hvordan) basert på 
gjennomførte eksperimenter. 

Policy lab 

Departementer

Statlige virksomheter

Andre aktører

Kommuner og 
fylkeskommuner

Analyse av 
hindringer

Involvere, mobilisere, forankre med relevante aktører og myndigheter

Kartlegge

Analysere

Identifisere

Utforske

Prøve ut

Lære og 
videreutvikle

Etablert 
prosjekt/aktivitet

Kontinuerlig kunnskapsutvikling

Forslag om policyendringer 
(beslutningsgrunnlag)
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!

Valgt regulatorisk 
utfordring



Partnerskap

• Samarbeidsavtalen med KDD om innovasjon og
oppfølging av Bærekraftsagendaen

• Samarbeidsavtale med Forskningsrådet om bl.a.   
radikal innovasjon i offentlig sektor og Missions

• Strategiske samarbeidspartnere:

• KLP, Kommunalbanken, Kronprinsparets fond, 
Kreftforeningen, Pårørendealliansen, Posten
Norge, DigiUng mfl.

• Følgeforskning, Nordlandsforskning og universitetet
i Vasa
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