
Samskaping og lokaldemokrati

– hvordan utvikle og løse oppgaver sammen 
med innbyggerne

Eli S. Willumsen – Overordna plan

Lene Klovning - Smartbyavdelingen



Den nye kommunen

 Ny kommune fra 1.jan 2020

 144 718 innbyggere

 241 km2 og 37 øyer

 181 nasjonaliteter

 Energihovedstad

 En av landets viktigste kommuner innen 
landbruk, havbruk og reiseliv

 11 000 kommuneansatte
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Forslag til 
kommuneplanens
samfunnsdel





Mål i kommuneplanen:
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Vi skal utvikle og gjennomføre 
oppgavene sammen med innbyggerne

Stavanger vil ha driftige lokalmiljø
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https://www.youtube.com/watch?v=_MrTNEK4fcM

https://www.youtube.com/watch?v=_MrTNEK4fcM


Den samskapende
kommunen



Hvorfor skal vi 
samskape?

• Utvikle nye og mer treffsikre løsninger

• Mobilisere ressurser
• kompetanse og gjennomføring

• Skape tillit og gode lokalsamfunn
• mellom innbyggerne og kommunen - innbyggernes behov for å 

bli hørt

• mellom ulike aktører i (lokal-) samfunnet generelt
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Samskaping 
er ikke:

• Å sette innbyggere, foreninger
mv. til å utføre offentlige
oppgaver

• Tradisjonelle høringer

• Å la samfunnet klare seg selv

• Kommunen skal fremdeles
følge lover og god 
forvaltningsskikk

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ6KCVkI7LAhUkCpoKHfCICvMQjRwIBw&url=http://tidsskriftet.no/article/2824708/&bvm=bv.114733917,d.bGg&psig=AFQjCNFEQ9sMyz3ovNMr-ZYeXBXO-4xlTw&ust=1456325167423040




Kommunens nye rolle

 Fra forestillingen om at den offentlige sektor kan 
og skal løse offentlige oppgaver på egenhånd

 Til forestillingen om at den offentlige sektor best 
når sine mål i samarbeid med relevante og berørte 
samfunnsaktører



Ny roller 

Ny medarbeiderrolle

Ny lederrolle

Ny politikerrolle

Ny innbyggerrolle



Hva samskaping krever av oss
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Ressursdetektiv

Fasilitator

Medbygger

Utforsker

Nettverkssmed

Initiativdyrker

«Mobilisator»

Stødig og 

modig 

lederskap





Viktige 
byggesteiner i 
smartbyens 
metode

16

Høy grad av involvering av 
ansatte og innbyggere

Tidlig prototyping og testing

Ingen skam å snu. Prosjekter 
vi ser ikke vil lykkes skal 
avvikles



Å mobilisere til å skape 
sammen

 Hva vil vi – og hvorfor er dette viktig?

 Hvem kan hjelpe oss ute og hjemme? Husk å 
involvere tidlig!

 Hvordan kan disse aktørene mobiliseres – og hvordan 
sikrer vi løpende brobygging?

 Hvordan kan vi samarbeide med dem, og få dem til å 
arbeide sammen? 

 Hva kan vi gjøre for å sette innbyggerne i arbeid?

 Er det liknende aktiviteter i gang andre steder som vi 
kan understøtte?

 Hvilke allianser kan vi med fordel inngå?

 Hva er premissene for vår (kommunens) deltakelse i 
denne samskapelsesprosessen?
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SAMSKAPINGSSKOLEN

• Utviklet i samarbeid med smartbyen
og testet med flere kolleger i 
kommunen høsten 2018/vår 2019. 

• Lært nye verktøy og metoder for å 
skape sammen med innbyggerne.

• Jobber nå sammen med 
Universitetet i Stavanger for å 
utvikle nye studier innen
tjenesteinnovasjon og 
servicedesign (jan/feb 2020) og 
Samskapingsskolen (høst 2020).
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Områdesatsingen 
på Storhaug 
2018-2024



Felles mål

«Områdesatsingen skal bidra til innovasjon og tjenesteutvikling. 

Det skal utprøves nye former for samhandling på tvers av ulike deler av 
kommunal sektor, og mellom kommunal sektor og andre aktører. 

Områdesatsingen ønsker å være en pilot i samskaping mellom
innbyggerne og kommunen.» 
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Bydelsfellesskap/samskapingsshus
i Kvitsøygata 3 

• Formål:

• Tjenesteutvikling, 
innbyggerinvolvering og 
samskaping

• Lokalsamfunnsutvikling

• Aktivitet og deltakelse

• Smarte og fleksible løsninger

• Pilot for bydelsfunksjoner på ny 
skoletomt

• Hvem bor her (heltid/deltid)? 

• Områdestasingen

• Storhaug Unlimited

• Tjenester knyttet til tidlig 
innsats 

• Storhaug frivilligsentral 

• Ungdom og fritid 

• Juniorklubb

• Ungdomsklubb

• Home start  
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Pågående 
prosjekter 



SOSIALT ENTREPRENØRSKAP - NYE 

VEIER TIL ARBEID OG VELFERD

• Storhaug Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing på 

Storhaug. Støtter ildsjeler med ideer om hvordan løse sosiale 

utfordringer på Storhaug, og som ønsker å starte en virksomhet.

• Siden oppstart August 2019 har 8 innbyggere fått støtte fra Storhaug 

unlimited – totalt ble det gitt ut 90 000,-. 

På to måneder har det blitt etablert ett ideelt AS og to foreninger.

• Unlimited-modellen legger til rette for samskaping mellom det 

offentlig-, privat- og frivillig sektor

https://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/bydeler-i-stavanger/storhaug-bydel/omradesatsing-storhaug/


Lervig park



Gjestebud

Arbeidsfellesskap

Prototype

Tegne ny park

Bygge ny park 2023
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Nærdemokrati-
prosjektet
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- Vi må ta i bruk det politiske 

handlingsrommet vi har og involvere 

oss i sakene mye før vi får dem til 

behandling i kommunestyret.

Bjørg Tysdal Moe, tidl. Varaordfører i Stavanger og leder av 

nærdemokratiprosjektet 
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Grunnleggende begreper
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 Lokaldemokrati
 Lokaldemokrati omfatter kommunenivået som plattform 

for deltakelse og engasjement for befolkningen.

 Kommune, flerkommune, fylkeskommune

 Nærdemokrati
 Nærdemokrati omfatter et avgrenset geografisk område 

mindre enn kommunen, og det fungerer som plattform 
for deltakelse og engasjement for befolkningen i dette 
avgrensede området.

Nasjonalt demokrati

Lokaldemokrati i 

kommunesektoren

Nær-

demokrati



Rollebeskrivelser - politiske

For alle roller gjelder ordinære krav og forventninger – gjentas ikke her

Leder for kommunedelsutvalget
- pådriver for og sikre at kommunestyrets oppdrag til kommunedelsutvalgene blir gjennomført. 
- oppfølging innen nærdemokrati, stedsutvikling og samskaping både i den formelle gjennomføringen av utvalgets møter og utenfor. 
- lederen skal også sikre at kommunedelsutvalgets formelle og uformelle aktivitet er i samsvar med lov og reglement. 

Nestleder for kommunedelsutvalget
- skal støtte utvalgsleder i utøvelsen av sin rolle. Skal også ha beredskap for å overta alle deler av lederrollen midlertidig ved behov. 
- Nestleder kan, etter avtale med leder, få hovedansvar for oppfølging av særskilte deler av utvalgets virkeområde, for eksempel arbeid mot frivillighet, 
oppfølging av integreringsarbeid, etc.

Medlemmene av kommunedelsutvalgene
- skal i samarbeid bidra til gjennomføring av kommunestyrets oppdrag til kommunedelsutvalgene. 
- Arbeidet krever oppfølging både i utvalgets formelle møter og på andre tidspunkter tilpasset utvalget sin organisering av sitt arbeid. 

Varamedlemmene av kommunedelsutvalgene
- skal ha beredskap for å midlertidig bidra til alle deler av medlemmenes oppgaver og forpliktelser. 
- Dette kan kreve oppfølging også utenfor utvalgets formelle møter.
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Hvordan skal vi få realisert dette?
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Konkretisere mål for 
lokaldemokratiet

Utarbeide driftskonsept 
for 
kommunedelsutvalgene

Anbefale tiltak og verktøy 
for å styrke 
nærdemokratiet

Vise til og lære opp i 
metodikker for 
innbyggerinvolvering og 
samskaping

To demokratirådgivere -
være bindeledd



Demokratirådgivere
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Demokratirådgiver skal bidra til å avstemme forventninger mellom politikk og 
administrasjon og fremme løsninger som er ressurseffektive. 

Rådgiveren skal støtte kommunedelsutvalgene i gjennomføring av 
kommunestyrets oppdrag.  

Støtten tilpasses det enkelte utvalgs behov og forutsetninger, og primært dekke 
kompetanse som medlemmene selv ikke har. Rådgiveren er politisk nøytral.
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INNBYGGERE
FRIVILLIGHET, LAG

OG ORGANISASJONER

NÆRINGSLIV

TJENESTER

NÆRDEMOKRATI

STEDSUTVIKLING

AKTIVITETER

OPPLEVELSER

KOMMUNEN 

OG ANSATTE

Innbyggertorgene er lokalisert i kommunedeler i kommunen

INNBYGGERTORGENE SOM MØTEPLASS
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